


Abramet completa
                  com mais
benefícios para
seus associados

  

Abramet completa
                  com mais
benefícios para
seus associados

  

0 anos4

 A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) acaba de 
completar quatro décadas de produção de conhecimento técnico e 
científico em prol da saúde e segurança no trânsito. E para  celebrar este 
marco histórico, a entidade criou o Portal do Associado. Por meio de par-
cerias firmadas entre a Abramet e estabelecimentos de diversos ramos 
de atividade, o Portal do Associado oferece descontos e vantagens 
exclusivas aos quase 8 mil médicos de tráfego em atividade no País.
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/EDITORIAL 

Por José Everardo da Costa Montal

O 
automóvel tomou conta dos nossos cami-
nhos há 150 anos, tempo que não foi sufi-
ciente para a engenharia evolutiva de Dar-

win projetar equipamentos individuais mais eficazes 
para a proteção da nossa anatomia do que a calota 
óssea do crânio ou o escudo ósseo torácico, guar-
diões de órgãos vitais, como o cérebro, o coração, o 
pulmão e os grandes vasos.

Outras espécies de animais, que migram para sobrevi-
ver, buscando alimento e água, chegam a perder 30% dos 
indivíduos que se deslocam. Esse efeito colateral da mo-
bilidade pune principalmente os indivíduos que estão nos 
extremos da escala etária, os mais jovens e os mais idosos, 
os mais vulneráveis.

A nossa espécie padece de infortúnios semelhantes ao 
se deslocar, não exclusivamente durante migrações, mas 
nos indispensáveis movimentos que caracterizam o ser hu-
mano na sua busca pelo alimento, pelo trabalho, pelo co-
nhecimento, pelo lazer e tantas outras necessidades tangí-
veis e intangíveis.

O que diferencia os dois grupos é que o ser humano é 
dotado da capacidade racional de planejar, de pensar estra-
tegicamente, de prever, de estabelecer metas. O Vision Zero 
sueco, que idealiza a zero o número de mortes no trânsito, 
assim como a Década de Ações pela Segurança no Trânsito, 
estabelecida pela ONU, mobilizam todas as nações na busca 
pela preservação da vida do homem que se desloca.

Tal e qual é o propósito da medicina da mobilidade: a 
Medicina de Tráfego, que se encontra sob o guarda-chu-
va da Abramet, a aniversariante Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego. Desde sua fundação, há 40 anos, a 
entidade foi imaginada como matriz capaz de fornecer co-
nhecimento voltado à preservação da vida no trânsito e de 
incluir, com os necessários resguardos adaptativos, os indi-
víduos que, porventura, padecessem de agravos à saúde na 
mobilidade autônoma.

Incluir os conteúdos gerados pela ciência médica na 
agenda das políticas de gestão do trânsito, de modo a 
evitar acidentes e preservar vidas, sempre esteve no ho-
rizonte dos médicos de tráfego. Quando da elaboração 
do mais recente Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na 

década de 1990, a Abramet já 
se fazia presente. 

Grande inspirador intelec-
tual da Medicina de Tráfego 
brasileira, o cientista e jurisconsulto uruguaio Carlos Tabas-
so, em sua fundamental e mais conhecida obra, Derecho Del 
Tránsito, alertava que as leis de trânsito, contidas no código 
de circulação viária, eram as únicas leis cujo desconheci-
mento implicava risco para a vida.

Assim estimulados, os médicos de tráfego passaram a 
prescrever saúde no trânsito, em parceria com os legislado-
res, e hoje podem se orgulhar de estar no alicerce científico 
da chamada Lei Seca, de autoria do deputado Hugo Leal, a 
quem homenageamos com o maior prêmio da Medicina de 
Tráfego, o Prêmio Hilário Veiga de Carvalho. 

A expressiva redução da mortalidade no trânsito cau-
sada pela chamada Lei Seca, que na Abramet chamamos 
de Lei que Salva Vidas, se tornou um dos mais importantes 
exemplos de sucesso na formulação de políticas de trânsito 
voltadas para o bem-estar.

Outro momento precioso da faceta legislativa de atua-
ção da Abramet foi a adoção de uma diretriz médica por ela 
elaborada, “Segurança no Transporte Veicular de Crianças, 
Parte I e Parte II”, como norma legal obrigatória no trans-
porte veicular de crianças. Mais uma vez se observou ro-
busto sucesso na redução da mortalidade provocada por 
acidentes de trânsito, desta vez entre o público infantil, 
embora eles permaneçam como causa principal de mortali-
dade nessa população.

Fazendo jus à previsão de que se trata da patologia do 
século XXI, os acidentes de trânsito, que a Medicina de Trá-
fego e outras ciências têm demonstrado que nada têm de 
acidentais, sendo mais bem definidos como eventos indese-
jados de trânsito, vêm galgando posições rumo à trágica li-
derança entre as principais causas de morte do ser humano.

Ao tempo que essa constatação traz desalen-
to para os vocacionados a zelar pela saúde e pela 
vida das pessoas que se deslocam, ela também é o 
combustível que alimentará o empenho da Abra-
met pela causa da vida no trânsito pelos próximos 
40 anos. E mais. /

DARWIN, O CICLO DE OTTO E 
A MEDICINA DE TRÁFEGO
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40 ANOS
SALVANDO VIDAS NO ASFALTO
Décadas se passaram desde que um grupo de médicos 
preocupados com a padronização de exames firmaram 
um pacto pela vida.
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2020 tem sido um ano e tan-
to! A crise sanitária que 
chegou ao Brasil em 

março mudou a agenda estratégica do Brasil e impôs a to-
dos nós desafios nunca enfrentados. Com o País em um 
estado de emergência, houve mudanças de paradigmas da 
vida em sociedade e foi restabelecido o papel fundamental 
da ciência como indutora preferencial às soluções para a 
saúde e à preservação da vida das pessoas. 

QUATRO DÉCADAS 
EM UMA ÚNICA 
MISSÃO
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/PALAVRA DO PRESIDENTE 

Este cenário não era o esperado quando 
assumi a presidência da Abramet, em janeiro 
deste ano, mas reforçou premissas impor-
tantes de atuação da nossa entidade e que 
foram mantidas pela nova diretoria: forta-
lecer o respeito à ciência, dar visibilidade à 
Medicina de Tráfego e contribuir diretamen-
te para o bem-estar da sociedade.

Nestes primeiros meses de gestão, foi pos-
sível avançar em objetivos estabelecidos quan-
do eleito em uma chapa única, sinal inequívoco 
de união interna na Abramet. No ano em que 
celebramos os 40 anos de criação da nossa 
Associação, vamos comemorar mais um passo 
importante para o fortalecimento institucional 
da Medicina de Tráfego: depois de muito de-
bate, a atuação e importância da especialidade 
foram reconhecidas e preservadas no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), que passou por 
alterações na Câmara dos Deputados e será 
apreciado pelo Senado Federal.

A atuação da Abramet, em parceria com 
outras entidades médicas e parlamentares de-
dicados à preservação da vida no trânsito, foi 
fundamental para garantir a manutenção do 
médico de tráfego e do psicólogo do trânsito 
como profissionais habilitados a realizar o exa-
me de avaliação física e mental e de avaliação 
psicológica no substitutivo ao PL 3267/2019, 
aprovado pelos deputados. 

Essa etapa foi vencida com diálogo amplo, 
intenso e qualificado, mostrando aos parla-
mentares o que faz o médico de tráfego e por 
que sua atuação é decisiva para a prevenção 
e redução de acidentes. A despeito das limi-
tações impostas pelo distanciamento social 
necessário em função da pandemia, a diretoria 
da Abramet manteve-se presente na Câmara, 
e continua fazendo o mesmo no Senado Fe-
deral, levando a mensagem que é de todos os 
médicos: nossa ferramenta é a ciência e o nos-
so trabalho é preservar vidas. 

A Abramet teve atuação relevante no es-
forço para frear a transmissão do novo corona-
vírus. Com o inestimável apoio e mobilização 

de nossas comissões científicas, produzimos e divulgamos 
medidas de prevenção para condutores e usuários dos di-
versos meios de transporte, colaborando para maior segu-
rança e confiança desses públicos.

Também preparamos conteúdos dirigidos aos médi-
cos de tráfego, levando a eles o conhecimento disponível 
sobre a Covid-19 e sua prevenção, com o objetivo de 
garantir o atendimento seguro, tanto para o especialista 
quanto para seus pacientes em meio à pandemia. Produ-
zimos e divulgamos cartilhas e outros documentos orien-
tativos, artigos técnicos, campanhas em redes sociais e 
lives, levando conhecimento com a clareza e a rapidez 
exigida pela crise.  

As incertezas e urgências geradas pela pandemia não 
afastaram nossa gestão da missão de manter a Abramet 
cada vez mais próxima do médico de tráfego. Nestes pri-
meiros meses, adotamos diversas medidas para apoiar o 
especialista, desde o congelamento e parcelamento da 
anuidade, até a criação do Portal do Associado, ferramenta 
em que concentraremos benefícios, iniciativas e todas as 
parcerias firmadas em prol do sócio.

Ser eleito para a presidência da Abramet foi a realização 
de um sonho grande, que me enche de orgulho e renova, 
a cada dia, o amor e o respeito pela Medicina de Tráfego. 
Presidir nossa entidade no ano em que celebramos seus 40 
anos é uma oportunidade de grande significado para mim, 
de contribuir diretamente para o fortalecimento, reconhe-
cimento e expansão da especialidade. 

Liderar uma diretoria marcada pela renovação aumenta 
a responsabilidade de fortalecer as premissas que fazem da 
Abramet uma entidade respeitada e ouvida nos quatro can-
tos do País. E é, também, uma forma de reconhecer, agra-
decer e honrar o trabalho abnegado dos nossos anteces-
sores, que construíram este 
legado e seguem comigo, 
empenhados em fomentar 
a ciência.

Juntos, temos trabalha-
do muito e assim seguire-
mos: atuando pela valoriza-
ção da Medicina de Tráfego 
e pelo reconhecimento do 
seu papel decisivo na pre-
servação da vida no trânsi-
to. Esta é a nossa missão!/

Antonio Meira Júnior 
Presidente da ABRAMET



8 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO

/EVENTO

RIO DE JANEIRO 
SEDIARÁ XIV 
CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
MEDICINA DE 
TRÁFEGO
EVENTO ESTÁ PREVISTO PARA 
SETEMBRO DE 2021

Leonardo Martes
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/EVENTO

Conhecido por suas belezas naturais exuberantes, 
pelo samba, pela empatia dos cariocas e por ser 
responsável por um dos maiores carnavais do 

mundo, o Rio de Janeiro foi escolhido pela comissão or-
ganizadora do XIV Congresso Brasileiro de Medicina de 
Tráfego, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 
(Abramet), como a cidade sede do evento.

Previsto para ocorrer em setembro de 2021 – caso a 
realização de grandes eventos já esteja liberada pela Vi-
gilância Sanitária, em razão da pandemia da Covid-19 –, a 
Comissão Científica vem realizando constantes reuniões 
estratégicas para definir os detalhes da programação cientí-
fica. Além disso, estão sendo criteriosamente escolhidos os 
palestrantes, a fim de oferecer aos participantes um evento 
repleto de conhecimento e atualidade.

“A pandemia da Covid-19 alterou as perspectivas de to-
dos os encontros. Estamos debatendo as hipóteses de acor-
do com a disponibilidade dos palestrantes ante a pandemia”, 
declarou o presidente do Congresso, Egas Caparelli. Segun-

do ele, a expectativa de público para o evento no próximo 
ano está em torno de 1.500 participantes, tendo também 
em vista as atrações turísticas da capital fluminense.

Realizado a cada dois anos, o evento visa a promover 
a formação continuada para o médico e a agregar outros 
profissionais que atuam na área de trânsito, como psicólo-
gos, advogados, gestores e entidades do setor de trânsito. 
“Cada edição é uma oportunidade ímpar para discutirmos 
alternativas e soluções para o trânsito e, ainda, divulgar a 
nossa especialidade”, frisa Caparelli.

O presidente do evento antecipa que a programação 
científica deve contemplar mesas-redondas, sessões in-
terativas, painéis, palestras e apresentações de traba-
lhos. “Sem dúvida, traremos assuntos relevantes que 
contribuam de maneira significativa para o aperfeiçoa-
mento dos congressistas. Temas ligados à legislação de 
trânsito; Exame de Aptidão Física e Mental (EAFM); e 
psicologia do trânsito no Brasil, por exemplo, certamente 
farão parte da grade”. /
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A Câmara dos Deputados aprovou mudanças no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), fortalecendo bandeiras importantes da Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), incluídas no substituti-

vo ao Projeto de Lei 3.267/2019, como a exigência do uso de cadeirinha para o 
transporte de crianças e o reconhecimento de médicos de tráfego e psicólogos do 
trânsito como os profissionais responsáveis pela realização dos exames de aptidão 
física e mental e da avaliação psicológica para a concessão e renovação da Cartei-
ra Nacional de Habilitação (CNH). A proposta já se encontra no Senado Federal e 
aguarda a designação de um relator para iniciar sua tramitação.

RUMO AO NOVO CÓDIGO 
DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Segurança no trânsito e Medicina de Tráfego saem fortalecidas no texto aprovado 
pela Câmara dos Deputados. Agora o Projeto de Lei 3.267/2019, que altera importantes 
pontos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), segue para o Senado Federal, onde será 
apreciado por 81 senadores.

Doca de Oliveira

/POLÍTICA E SAÚDE
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/POLÍTICA E SAÚDE

“Quando comparamos com o projeto original apresen-
tado ao Congresso Nacional os avanços são visíveis”, ava-
lia Antonio Meira Júnior, presidente da Abramet. “Há um 
conjunto de pontos que mantiveram a força do Código de 
Trânsito Brasileiro e ainda permitiram reduzir a burocracia, 
como desejava o Poder Executivo. Nossa expectativa é de 
que o Senado Federal aprove a proposta sem alterações”. 

Segundo Meira, a Abramet continu-
ará seu trabalho de levar aos senado-
res dados e evidências científicas que 
demonstrem a importância de o Brasil 
dispor de mecanismos fortes e perenes 
para a preservação da vida no trânsito. 
A despeito das limitações decorrentes 
do distanciamento social imposto pela 
pandemia da Covid-19, a entidade se-
gue acompanhando o tema e trabalha 
para desencadear nova agenda institucional de diálogo com 
os parlamentares. 

“Estivemos com o presidente do Senado e apresenta-
mos nosso entendimento sobre a proposta. Ele foi muito 
receptivo aos argumentos que levamos”, diz Meira, sobre 
encontro com o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). “O 
Senado Federal é uma casa pacificadora. Temos esperança 
de que o texto enviado pela Câmara seja aprovado pelos 
senadores sem alterações”, acrescenta Arilson Carvalho, 
coordenador da Comissão de Assuntos Políticos da Abra-
met. Para ele, as restrições decorrentes da crise sanitária 

criam novos desafios, mas não impedem o esforço de articu-
lação da entidade.

Apresentado pelo deputado Juscelino Filho (DEM-MA), 
relator do projeto enviado ao Congresso Nacional pelo go-
verno federal, o substitutivo reforçou normas importantes 
para a preservação da vida e a reversão do número de aci-
dentes de trânsito com mortes e sequelas. A nova redação 
do CTB manteve o rigor na exigência do uso de equipamen-
tos de segurança para o transporte de crianças, a chamada 
cadeirinha, que passa a valer para menores até dez anos de 
idade ou que ainda não tenham alcançado altura de 1,45m, 
conforme diretrizes da Abramet. A aplicação de multa para 
coibir infrações foi mantida.

“Fortalecer o cuidado no transporte de crianças é uma 
vitória essencial, principalmente quando consideramos que 
o menor não tem capacidade para discernir o que é melhor 
pra si, e é um público muito vulnerável”, diz o presidente da 
Abramet. Segundo ele, a flexibilização do uso das cadeiri-
nhas poderia aumentar a incidência da síndrome pediátrica 
do cinto de segurança. 

Ainda para a proteção do público infantil, o projeto pro-
íbe o transporte de crianças com idade até dez anos como 
passageiras de motocicletas. “O resultado final foi excelen-
te. O relator mostrou-se todo o tempo aberto à ciência, com 
uma assessoria sempre disposta a preservar alguns pilares 

da segurança”, comenta o coordenador 
da Comissão de Assuntos Políticos da 
Abramet. 

A nova redação do Código de Trân-
sito Brasileiro também aumenta para 
10 anos o prazo de validade da Cartei-
ra Nacional de Habilitação (CNH) para 
condutores até 50 anos de idade. Hou-
ve mudança também nas regras para 
a renovação da CNH: o prazo de três 

anos exigido dos motoristas com 65 anos ou mais passa a 
valer apenas para condutores com 70 anos de idade e aci-
ma dessa faixa etária.

“O substitutivo traz avanços importantes em quesi-
tos como o transporte de crianças, exigindo o uso da 
cadeirinha para crianças com estatura de até 1,45m e 
fixando que crianças até 10 anos não podem andar na 
garupa de motocicletas”, completa Alysson Coimbra 
Carvalho, integrante da Comissão de Assuntos Políticos 
da Abramet e diretor da federada da Abramet-MG. “São 
dois avanços para a preservação da vida”, acrescenta. 

Presidente da Abramet (centro) em reunião com senador Davi 
Alcolumbre e deputado federal Hiran Gonçalves

“Fortalecer o cuidado no 
transporte de crianças é uma 

vitória essencial, principalmente 
quando consideramos que o 

menor não tem capacidade para 
discernir o que é melhor pra si e 
é um público muito vulnerável”, 
disse o presidente da Abramet
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MEDICINA DE TRÁFEGO RECONHECIDA E 
FORTALECIDA

Em importante resultado para o fortalecimento da es-
pecialidade no campo institucional, a proposta aprovada 
pela Câmara manteve a indicação de médicos de tráfego e 
psicólogos do trânsito como profissionais responsáveis pela 
realização dos exames de aptidão física e mental e de ava-
liação psicológica para a concessão e renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). O parecer ratificado pelos 
deputados também reforça a autonomia destes profissio-
nais para essas avaliações. 

“A Câmara reconheceu a responsabilidade do médico 
de tráfego, exigindo o título de especialista e mantendo 
a exclusividade da especialidade na aplicação dos exames 
de aptidão”, destaca Meira Júnior. Segundo ele, o fortale-
cimento institucional da Medicina de Tráfego e o reconhe-
cimento da sua importância renovam o objetivo estratégico 
da Abramet de melhorar a qualidade do Exame de Aptidão 
Física e Mental (EAFM) e de induzir cada vez maior capaci-
tação aos  médicos de tráfego em atividade.

“A Abramet fez várias manifestações públicas, reiteran-
do a defesa da qualificação profissional, e isso foi colocado 
em primeiro plano pela Câmara, numa conquista sem pre-
cedentes para a Medicina de Tráfego”, endossa Arilson Car-

valho. “Nossa entidade sai fortalecida dessa jornada, por ter 
tornado a Medicina de Tráfego mais conhecida e reconhe-
cida. Isto é importante para uma especialidade muito ligada 
ao poder público, que é quem faz as leis”. Segundo ele, é im-
portante que a Abramet esteja próxima ao Legislativo, com 
vistas a contribuir diretamente na formulação de normas 
que induzam a redução das mortes no trânsito brasileiro.

As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mobi-
lizaram a Abramet antes mesmo que o PL fosse enviado 
ao Congresso Nacional pelo Executivo federal. Quando as 
mudanças no Código ainda eram uma sinalização do presi-
dente da República a entidade visitou os mais importantes 
órgãos do governo federal, com foco e prioridade naqueles 
diretamente envolvidos com o debate em torno do projeto 
de lei. A Abramet foi recebida em audiência nos ministérios 
da Economia, da Saúde, Infraestrutura, Previdência Social, 
entre outros. 

Esse diálogo também envolveu os órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito, especialmente do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) e suas representações es-
taduais, os Detrans. Em todas essas iniciativas, a entidade 
apresentou dados científicos e estudos demonstrando que, 
para além dos males causados à população, os acidentes de 
trânsito têm impacto significativo sobre o sistema de saúde, 

10 PRINCIPAIS PONTOS 
NO SUBSTITUTIVO AO 

PL 3267/2019

• Torna mais eficaz, rigoroso e científico o uso das “cadeirinhas” 
no transporte de crianças. 

• Amplia de 7 para 10 anos a idade mínima para que crianças 
possam ser transportadas em motocicletas.

• Exames de Aptidão Física e Mental realizados por especialistas 
em Medicina de Tráfego.

• Avaliações Psicológicas realizadas por especialistas em 
Psicologia do Trânsito.

• Mantém a prerrogativa médica de definir a validade da CNH 
em função das patologias identificadas no EAFM, caso 
representem risco para a condução veicular.

• Criação de métodos que visam a qualificação dos profissionais 
que realizam as perícias.

• Avaliação Psicológica obrigatória para condutores envolvidos 
em acidentes graves e para os quais tenham contribuído.

• Mantém a exigência de controle efetivo de uso de substâncias 
psicoativas por condutores.

• Regulamenta o tráfego de motocicletas nos corredores.  

• Confere ênfase à Educação para o Trânsito.
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a previdência social e a economia como um todo; exigindo 
do governo federal maior apoio às ações de prevenção.

POLÍTICA BASEADA NA CIÊNCIA
A Abramet acompanhou de perto a tramitação do PL 

nº 3267/2019, desde a instalação da comissão especial que 
tratou do tema na Câmara dos Deputados. Uma delegação 
da entidade foi recebida pelo presidente da Casa, deputa-
do Rodrigo Maia (DEM-RJ), a quem apresentou suas preo-
cupações e entregou documentos com dados científicos e 
estudos para subsidiar o debate parlamentar. O encontro, 
na residência oficial da Câmara dos Deputados, em Brasília, 
foi importante para sinalizar a necessidade de um debate 
profundo e amparado na ciência, para a correta finalização 
da proposta.

Durante quase um ano, a Abramet participou de todas 
as seis audiências públicas e contribuiu com o debate em 
torno do Código de Trânsito Brasileiro na comissão especial 
da Câmara. Para além de sua atuação individual, a entidade 
teve o apoio das mais importantes instituições médicas – 
como a Associação Médica Brasileira (AMB) e o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) – e uniu esforços com entida-
des com atuação reconhecida e respeitada na luta pela pre-
servação da vida no trânsito, como a Associação Brasileira 
de Psicologia de Tráfego (Abrapsit).

Coerente com sua atuação, a Abramet levou docu-
mentos e estudos científicos, além de dados estatísticos, 
para demonstrar a necessidade de se manter o rigor das 
políticas de trânsito no Brasil. Com o apoio da Frente 
Parlamentar Mista de Medicina, presidida pelo deputado 
federal Hiran Gonçalves (PP-RR), dirigentes da entidade 
foram recebidos por parlamentares de todos os partidos 
e estados, para mostrar os riscos da flexibilização das 
normas e sugerir medidas que garantissem a moderniza-
ção do CTB sem impactar negativamente o esforço para 
reversão das mortes no trânsito. 

Painelista em audiência pública realizada na Câmara, o di-
retor científico da Abramet, Flavio Emir Adura, mostrou aos 
parlamentares que a ampliação irrestrita do prazo de validade 
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) poderia aumentar 
os riscos de acidentes de trânsito. “O PL 3.267 caminhava na 
contramão da vida”, lembra Adura, que na ocasião foi aplaudi-
do de pé pelos que acompanhavam a sessão. 

EM DEFESA DA ESPECIALIDADE E DA SAÚDE 
DA POPULAÇÃO

Durante as discussões sobre o PL 3.267/2019, a Abra-
met também sublinhou os possíveis problemas de se man-
terem nas ruas e rodovias condutores sem as condições 
físicas e mentais necessárias ao pleno exercício da direção. 

Flavio Emir Adura, defesa da segurança no trânsito em 
audiência na Câmara dos Deputados 

Antonio Meira Júnior e Arilson Carvalho acompanharam de 
perto a votação do PL 3267/19
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A entidade defendeu, por exemplo, que o Exame de Apti-
dão Física e Mental (EAFM) do condutor seja aplicado por 
médico especialista em Medicina de Tráfego, com exames 
específicos para essa finalidade e em prazos mais curtos.

“Participar da audiência pública realizada pela comissão 
especial foi muito importante para levarmos o nosso po-
sicionamento”, avalia Flavio Adura. “Fizemos uma edição 
especial da Revista Abramet, com a colaboração de muitos 
especialistas, com as principais evidências cientificas mais 
recentes e outros dados importantes. Apresentamos aos 
deputados e conseguimos sensibilizá-los, alertando para o 
risco de desburocratizar o Código de Trânsito ao custo da 
perda de muitas vidas”, acrescenta. 

“Enfrentamos o grande desafio de dialogar em um 
ambiente polarizado politicamente, independentemente 
da nossa esfera de atuação. Equilibrar-se nessa polariza-
ção é um desafio para qualquer setor que queira se fazer 
ouvir”, diz Arilson Carvalho, coordenador de Assuntos 
Políticos da Abramet. Segundo ele, essa foi uma experi-
ência importante para a entidade, reforçando a necessi-
dade de se ocupar espaços destinados à ciência também 
no campo político. 

Em sua avaliação, a primeira etapa da discussão em tor-
no do novo Código foi uma oportunidade para mobilizar a 
sociedade e rediscutir temas importantes sobre o trânsito. 
“O Código tem 23 anos, tempo muito longo para uma revi-
são. O trânsito é uma questão dinâmica e muito importante 
e não podemos cometer novamente o erro de passar tanto 
tempo sem reavaliar suas premissas”, acrescenta. O médico 
defende uma ação permanente para conscientizar a classe 
política sobre o cenário do trânsito brasileiro, a partir da 
disseminação dos dados científicos mais recentes.

Segundo Alysson Coimbra Carvalho, da Abramet-
-MG, foi importante contar com o reconhecimento da 
Frente Parlamentar Mista de Medicina, que entendeu a 
relevância do trabalho da entidade e abriu os espaços 
necessários para a condução de um debate técnico, an-
corado na ciência. “A Abramet tem 40 anos de atuação, é 
muito respeitada, e foi ouvida pelos deputados. Esse diá-
logo acendeu uma luz amarela e a inquietação entre eles 
quanto à necessidade de mais atenção com as políticas 
públicas voltadas para o trânsito”. Para ele, a experiência 
na Câmara fortaleceu a percepção de que não serão pro-
duzidos avanços sem o amparo da ciência. /
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A liado da Medicina de Tráfego na discussão do 
PL 3.267/2019, aprovado pela Câmara dos De-
putados em junho passado, alterando o Códi-

go de Trânsito Brasileiro (CTB), o deputado federal Hiran 
Gonçalves (Progressistas-RR) avalia que a proposta enviada 
pelo governo federal foi aperfeiçoada, mantendo normas 
importantes para a preservação da vida no trânsito. 

Em entrevista exclusiva à Revista Abramet, o presidente 
da Frente Parlamentar Mista da Medicina destacou a atuação 
da entidade, reconhecendo o empenho de sua diretoria para 
levar aos parlamentares dados e argumentos, para evitar o es-
vaziamento da legislação e defender o fortalecimento da es-
pecialidade. “O presidente Antonio Meira Júnior e sua direto-
ria estiveram presentes com muita frequência, semanalmente, 
discutindo, pressionando e convencendo os parlamentares, o 
que facilitou o nosso debate com argumentos”, afirma. 

Formado em Medicina pela Universidade Federal do 
Amazonas, com Residência em Oftalmologia no Hospital 
Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Hi-
ran Gonçalves é casado, pai de cinco filhos e tem dois ne-
tos. Nascido no Amazonas, vive em Roraima desde 1982. 
Por mais de 25 anos atuou como médico legista no Instituto 
Médico Legal (IML) de Roraima. Nesse período, também se 
dedicou à carreira de médico oftalmologista, se tornando 
membro da Academia Americana de Oftalmologia. 

Por duas oportunidades, o parlamentar, que também é 
médico especialista em Medicina de Tráfego, foi presidente 
do Conselho Regional de Medicina de Roraima. Hoje é pre-
sidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina e membro 
da Comissão Externa de Enfrentamento da Covid-19, a úni-
ca em funcionamento na Câmara dos Deputados. 

Atualmente, dedica seu mandato aos temas de interesse 

“ABRAMET E SUA DIRETORIA ESTÃO DE 
PARABÉNS”, DIZ PRESIDENTE DA FRENTE 
PARLAMENTAR MISTA DA MEDICINA
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dessa área, do movimento médico e da saúde em geral, e 
defende uma maior fiscalização da atuação das clínicas mé-
dicas em defesa da qualidade do exame de aptidão física e 
mental realizado por médicos de tráfego. Confira a seguir 
os principais trechos da entrevista:

A Câmara dos Deputados aprovou mudanças no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), recolocando em pauta a neces-
sidade de mecanismos efetivos para reduzir os indicadores 
de acidentes. Qual a importância do CTB?

O projeto foi entregue para análise da Câmara dos De-
putados pelo presidente da República e tinha como prin-
cipais objetivos a desburocratização e a redução dos cus-
tos para os motoristas brasileiros, conforme promessas de 
campanha. Além disso, visava combater a indústria da mul-
ta, que impacta muito o bolso dos brasileiros, e propunha 
modificações no Código de Trânsito Brasileiro no sentido 
de flexibilizar as regras. Nós trabalhamos na Casa para ten-
tar pactuar o interesse do Poder Executivo com o interes-
se da sociedade, de tornar o Código mais avançado e mais 
moderno, contemplando algumas ideias do Executivo sem 
deixar de nos preocupar, absolutamente, com a segurança 
dos brasileiros que utilizam todos os meios de transporte, 
tanto privado quanto público.

Na sua opinião, qual o impacto dessas mudanças na se-
gurança de pedestres, motoristas e passageiros dos trans-
portes no Brasil?

Essa questão da indústria da multa é, na minha visão, real. 
A gente precisa impactar mais na formação, na educação de 
trânsito. Os motoristas precisam ser muito mais educados. 
Não é só a punição que faz com que o motorista não trans-
grida, mas também a educação de trânsito, que deve come-
çar na infância, na escola, em relação ao respeito às leis. Este 
é um fator de desenvolvimento e qualificação da sociedade, 
quando nosso índice de respeito às leis é grande. Eu penso 
que, realmente, o impacto dessas mudanças na segurança dos 
passageiros foi positivo. No próprio debate, muitas notícias fo-
ram veiculadas e informações dadas à sociedade. O relatório 
que saiu do Congresso contempla basicamente uma série de 
outros tópicos, contempla a segurança das pessoas.

Como o senhor avalia o texto final da proposta, agora 
enviada ao Senado Federal?

O texto recebeu muitas emendas e ficou muito equili-
brado. Garante menos burocracia no trânsito, preserva a 
vida dos condutores e dos conduzidos. Houve um grande 
debate sobre a flexibilização de normas, como o uso de 
equipamentos de segurança para o transporte de crian-
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ças e o prazo de validade da Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). O PL original acabava com a multa sobre o 
uso da cadeirinha. O substitutivo mantém a multa, con-
forme a legislação, e aumenta a idade e a altura a partir 
das quais o equipamento passa a ser obrigatório. Crian-
ças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingi-
do 1,45m, têm de ser transportadas no banco traseiro e 
com dispositivos de retenção adequados para cada ida-
de. Mantivemos esse item de segurança e foi algo muito 
importante para a sociedade.

Houve grande debate em torno da flexibilização de normas 
que têm impacto direto sobre a segurança no trânsito, como o 
prazo de validade da CNH. Qual sua avaliação?

O exame de aptidão física e mental terá a realização a 
cada 10 anos para condutores até 50 anos e de cinco anos 
para condutores de igual idade ou superior a 50 anos. Dos 
50 anos até os 70 anos será de cinco em cinco anos. Final-
mente, a cada três anos para condutores acima de 70 anos. 
Em todos os casos, está mantida a discricionaridade do pe-
rito examinador de estabelecer quando há alguma comor-
bidade, alguma patologia que possa evoluir nesse ínterim, e 
estabelecer periodicidade menor. Havia uma diferenciação 
para motoristas profissionais, que as entidades achavam 
que deviam fazer de cinco em cinco anos, mas prevaleceu 
a posição da maioria no plenário de que devia ser a mesma 
periodicidade fixada para os motoristas sem atividade re-
munerada.  Em relação à pontuação, ela será imposta sem-

pre que o infrator atingir contagem de pontos estabelecida 
no artigo 161. Prevaleceu o bom senso.

Nas discussões na Câmara houve controvérsia quanto à 
necessidade de o candidato a condutor ser avaliado por mé-
dico e psicólogo de tráfego para obtenção da carteira. Na sua 
opinião, especialistas com formação na área são mais capacita-
dos para conduzir a avaliação de aptidão de condutores?

A minha posição foi clara, eu defendi esse ponto de 
vista com muita veemência na Casa. Tivemos posições 
divergentes, um debate muito acirrado, mas sem dúvida 
prevaleceu o bom senso: não se pode prescindir de um 
profissional preparado e com título de especialista para 
fazer os exames de aptidão física e mental. Prevaleceu o 
nosso ponto de vista e ficou contemplada no texto a exi-
gência de tanto os médicos quanto os psicólogos terem o 
título de especialistas.

Como avalia o envolvimento da Abramet durante esse 
processo de discussão do CTB?

Há de se chamar a atenção para a presença constante da 
diretoria da Abramet na Câmara dos Deputados. O presidente 
Antonio Meira Júnior e sua diretoria estiveram presentes com 
muita frequência, semanalmente, discutindo, pressionando e 
convencendo os parlamentares, facilitando o nosso debate 
com argumentos. Aproveito a oportunidade para fazer essa 
referência ao trabalho que a Associação desenvolveu no de-
correr da construção de um texto adequado para o Código. 
Estão de parabéns a especialidade e sua diretoria.
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 Como sua experiência como médico de tráfego contri-
bui para sua atuação parlamentar e quais as contribuições 
da especialidade na legislação brasileira?

Nosso conhecimento e preparo dão subsídios para que 
a Casa Legislativa possa construir propostas adequadas, 
que salvaguardem a saúde e a integridade das pessoas que 
usam transporte motorizado, seja de que categoria for. 
Nossa experiência foi fundamental para que nossos argu-
mentos fossem levados em consideração e ajudassem na 
construção de um texto adequado. Eu penso que a Medi-
cina de Tráfego deve atuar muito no sentido de preservar 
a obrigatoriedade da valorização do título de especialista. 
Jamais admitiríamos que profissionais que não estivessem 
preparados da maneira adequada pudes-
sem fazer essa avaliação. E volto a pedir 
para intensificarem a fiscalização das clíni-
cas de Medicina de Tráfego através de suas 
regionais, porque tivemos no decorrer des-
sa discussão muitas queixas sobre o exame 
de aptidão física e mental. Isso se deve ao 
fato de não- especialistas estarem libe-
rados para aplicar o exame, o que fortalece a defesa de 
que essa avaliação seja feita por um médico que tenha o 
título em Medicina de Tráfego. Temos que intensificar a 
fiscalização das clínicas em todo o País.

Quais temas a Frente Parlamentar Mista de Medicina 
tratará em sua agenda legislativa?

Temos uma pauta gigantesca. O que estamos discu-
tindo hoje é como vamos retornar aos dias de normalida-
de, dando acesso às pessoas, aos pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), aos procedimentos eletivos que 
ficaram represados durante a pandemia. Nós temos hoje 
filas de doentes precisando de cirurgia de hérnia, cirurgia 
de vesícula, catarata, transplantes, cirurgias oncológicas. 
O que vamos fazer para diminuir essa fila e como vamos 
fazer para financiar isso? Este é um grande desafio para 
todos nós e estamos sempre lutando para que possamos 
tornar cada vez mais regular a questão da revalidação 
dos diplomas de médicos formados no exterior, sejam 
nacionais ou estrangeiros, pelo Revalida. Também temos 

um grande debate sobre a remuneração 
médica, que é nossa prioridade. Tanto na 
rede suplementar quanto no SUS a remu-
neração tem de ser aprimorada, e esta-
mos trabalhando nisso na Comissão de 
Seguridade Social. Esse debate ficou um 
pouco prejudicado porque a única comis-
são instalada e em funcionamento este 

ano, por causa da pandemia, é a da Covid-19, da qual 
faço parte. Esta é a nossa grande luta, para que possa-
mos melhorar a nossa remuneração, pois com essa tabela 
risível que norteia nossos procedimentos e relações com 
o SUS quem se prejudica é o povo brasileiro. Dificulta 
muito a qualidade do serviço prestado, o acesso das pes-
soas e uma medicina de qualidade. /

"Há de se chamar a 
atenção para a presença 

constante da diretoria 
da Abramet na Câmara 

dos Deputados. Estão de 
parabéns."
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P esquisa do Instituto Datafolha realizada em julho 
de 2019 apontou que 7% dos brasileiros acredita-
vam que a Terra era plana. Isso representa cerca 

de 15,4 milhões de pessoas, quase a população inteira do 
meu estado, o Rio de Janeiro; uma vez e meia a população 
de Portugal.

Terraplanistas, movimentos antivacina (oposição à vaci-
nação pública), negacionistas do aquecimento global. Nada 
disso é novidade. A negação da ciência é tão antiga quanto 
a própria ciência. Em 22 de junho de 1633, Galileu Galilei, 
considerado o pai do método científico, foi condenado à 
prisão domiciliar perpétua porque defendeu a teoria segun-
do a qual a Terra giraria em torno do sol, e não o oposto. A 
Igreja não perdoou.

Hoje, quem combate a ciência são extremistas das cha-
madas fakenews ou notícias falsas, que representam uma 
parcela pequena, mas cada vez mais organizada da socieda-
de. Esses, também como ocorria na Idade Média, não giram 
em torno do Sol, mas sim da ignorância. Suas fakenews se 
espalham em inacreditável velocidade nas redes sociais, 
ambientes que, segundo Umberto Eco, deram voz a uma 
legião de imbecis. 

Dr. Luizinho Teixeira, médico e 
deputado federal pelo PP-RJ

O PARLAMENTO 
E A CIÊNCIA
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Difícil identificar os diversos objetivos desse insano mo-
vimento, mas sabemos o quão malignas são as suas con-
sequências. À medida que conquistam espaços de poder, 
ameaçam a evolução da humanidade e até mesmo a sobre-
vivência da nossa espécie sobre a Terra.

No entanto, o Coronavírus (Covid-19) veio colocar as 
coisas no seu devido lugar, ao mesmo tempo em que esse 
movimento negacionista, com tentáculos mundiais, ocupa-
va mais espaços, buscando colocar cientistas nas fogueiras 
das inquisições. 

A humanidade hoje acompanha aflita e ora a Deus para 
que os cientistas descubram a cura a mais esse mal. E isso, 
felizmente, está muito próximo de acontecer. 

O mundo volta a reverenciar a ciência, a valorizar a pes-
quisa. O Brasil começa a, finalmente, compreender o que 
fazem entidades seculares como a Fundação Oswaldo Cruz 
(120 anos) e o Instituto Butantan (119 anos), responsáveis pelo 
mundialmente admirado Programa Nacional de Imunização. 
Sem contar nossas universidades públicas, onde profissionais 
se debruçam sobre pesquisas de imensa importância para a 
humanidade, e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
criada há 53 anos e que precisa do apoio necessário para se 

fortalecer como agência brasileira de inovação. 

Recentemente, em audiência pública da Comissão Ex-
terna de Enfrentamento à Covid-19 com o ministro Marcos 
Pontes (Ciência e Tecnologia), tivemos a oportunidade de 
defender a liberação de recursos do Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Por incrí-
vel que pareça, mesmo na pandemia, 90% desses recursos 
permanecem contingenciados pelo governo.  Construímos 
um Projeto de Lei (3610/20) no colegiado que autoriza re-
passes desse fundo para pesquisas voltadas para o enfren-
tamento à pandemia e que, com nosso apoio, será levado 
em breve ao ao plenário da Câmara dos Deputados. 

Sem ciência, pesquisa, inovação e educação, nosso País 
estará fadado ao fracasso. Temos que parar de enxergar 
como gastos os recursos aplicados nessa área, pois eles são 
investimentos. Não dá para perder mais tempo.  

Muito tem se falado que essa pandemia fará com que o 
mundo saia dela melhor e mais forte do que entrou. Se des-
perdiçarmos mais essa chance, a história não nos perdoará./

 | 21www.abramet.org.br

/OPINIÃO



22 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE Medicina de Tráfego



CONTRIBUINDO PARA 
SALVAR VIDAS NO ASFALTO

Em 19 de agosto de 1980, na rua São Carlos do Pinhal nº 324, na capital paulista, um grupo de médicos movido pelo sonho 
de melhorar a saúde e a segurança no trânsito se reunia para oficializar a criação da entidade que, anos depois, representaria 
uma das maiores especialidades médicas do País.

Rejane Medeiros e Doca Oliveira
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No início dos anos 1980, o Brasil já tinha uma fro-
ta considerável de carros, mas não existia uma 
padronização para a realização do exame médi-

co necessário para a concessão da carteira de motorista. 
Preocupado com essa situação e inspirado no legista Hilário 
Veiga de Carvalho, primeiro médico brasileiro a se preocu-
par com as causas dos acidentes de trânsito no Brasil, um 
grupo de médicos reuniu-se no dia 19 de agosto de 1980, 
na sede da Associação Médica Brasileira (AMB), em São 
Paulo. Ali, fundaram a Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), que, há 40 anos, tem dado contribui-
ções decisivas para a melhoria do trânsito brasileiro. 

“Desde o começo, um ideal nos movia: o de contribuir 
para diminuir o número de acidentes de trânsito, observan-
do as leis e atentos à formação do especialista em Medicina 
de Tráfego”, lembra o primeiro presidente da Abramet, Albi-
no Júlio Sciesleski, que cedia o seu consultório para que as 
reuniões da imberbe sociedade fossem realizadas. 

Os desafios iniciais eram inúmeros: ao mesmo tempo 
em que tinham de fomentar um conhecimento teórico que 
subsidiasse a criação da especialidade, os fundadores da 
Abramet tinham de orientar os médicos credenciados nos 
Departamentos de Trânsito (Detrans) de todo o País. São 
Paulo, por ter sido o berço da associação e contar com o 
maior número de clínicas credenciadas, foi a primeira fede-
rada, que hoje somam 17.

Cientes de que a valorização da especialidade passava 
por uma melhor qualificação do médico, a Abramet ofere-
ceu, em 1982, o primeiro curso de instrução em Medicina 
de Tráfego, que continha aulas de neurologia, psiquiatria, 
oftalmologia, cardiologia, problemas de locomoção, além de 
aspectos jurídicos. 

Antes mesmo de oferecer seu primeiro curso, a Abramet 
realizou, em 1981, seu primeiro levantamento sobre aci-
dentes de trânsito por faixa etária. O trabalho foi a semente 
para a publicação “Acidentes de trânsito no Brasil – um atlas 
de sua distribuição”, atualizado constantemente pela Abra-
met e que serve de fonte para estudiosos da mortalidade 
no tráfego brasileiro.

CÓDIGO DE TRÂNSITO 
Os trabalhos realizados na capacitação de médicos e na 

produção de estudos qualificou a Abramet a ser convidada, 
no início da década de 1990, para compor a comissão que 
redigiu o anteprojeto do conhecido Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB). 

“Contribuímos com a elaboração de um texto com 90 

artigos. A Lei saiu do Congresso Nacional com mais de 300, 
mas conseguimos manter pontos importantes previstos no 
texto original”, lembra Moise Edmond Said, que em 1989 
substituiu Albino Sciesleski e presidiu a Abramet até 1995. 

Nesse período, diretores da Abramet passavam a sema-
na em Brasília, convencendo os parlamentares da necessi-
dade de endurecimento das leis de trânsito ”Nos momentos 
mais cruciais, chegamos a ficar 20 horas dentro do Con-
gresso”, conta Fábio Racy. O Código de Trânsito Brasileiro 
foi sancionado em 1997. Um ano após sua sanção, as mor-
tes em acidentes baixaram 13%, de 35.620 para 30.890.

NASCE A ESPECIALIDADE MÉDICA 
As idas a Brasília não eram apenas ao Congresso Na-

cional, mas também para fazer interlocuções no Conselho 
Federal de Medicina (CFM) em prol da especialidade. Na 
gestão de Fábio Racy, que presidiu a Abramet de 1996 a 
2007, a associação alcançou o reconhecimento da Medicina 
de Tráfego como especialidade médica pela Comissão Mis-
ta de Especialidades, formada pelo CFM, Associação Mé-
dica Brasileira (AMB) e Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM). 

Passada essa fase, o outro desafio da Abramet foi tra-
balhar pela criação da residência médica. A Associação ela-
borou um programa de Residência em Medicina de Tráfego, 

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle:  
a primeira residência médica da especialidade no Brasil
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que foi aprovado em 2003 pela CNRM. Em 2008, a Univer-
sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) implan-
tou, no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, a primeira 
residência médica da especialidade no Brasil. 

Em 2012, em parceria com a Abramet, a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) também implementou sua 
residência. “O médico tem de atuar com base em evidências 
científicas, e o conhecimento gerado na universidade, so-
mado ao que a Abramet já produz, fortalecem ainda mais a 
nossa especialidade”, argumenta Mauro Ribeiro, presidente 
da Abramet entre 2010 e 2012.

PAVIMENTO PARA DIRETRIZES MÉDICAS
Presidente da Abramet entre 2008 e 2009, Flavio Adura 

participou, como autor, de todas as diretrizes produzidas 
pela Abramet até hoje. Criado em 2000 pela AMB e pelo 
CFM, o “Projeto Diretrizes” tem o objetivo de “conciliar in-
formações da área médica, a fim de padronizar condutas 
que auxiliam o raciocínio e a tomada de decisão do médico, 
estabelecendo protocolos de atendimento médico”. 

Uma diretriz elaborada em 2003 por Adura, José He-
verardo Montal e Alberto Francisco Sabbag sobre o cinto 
de segurança durante a gravidez foi considerada como 
modelo pela AMB. Além desta, a Abramet produziu ou-
tras oito importantes diretrizes, sendo que duas delas 
como bases para a legislação brasileira. A Diretriz “Alco-
olemia e Direção Veicular Segura”, elaborada em 2008 
por Flavio Adura, Vilma Leyton, Júlio de Carvalho Ponce 
e Francisco Sabbag, resultou na aprovação da chamada 
Lei Seca (nº 11.705/08). 

A outra foi a “Segurança no Transporte Veicular de 
Crianças”, produzida por Flavio Adura, José Heverardo da 
Costa Montal, Fábio Racy, Mauro Ribeiro e Francisco Sa-
bbag. Ela originou a Resolução nº 277 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), popularmente conhecida como 
“Lei das Cadeirinhas”. 

As ações, pesquisas e estudos produzidos por Adura, 
hoje diretor científico da entidade, e colaboradores tam-
bém contribuíram para a elaboração de outras normas do 
Contran, dentre elas a Resolução nº 432, que regulamen-
tou os procedimentos a serem adotados pelas autoridades 
de trânsito na fiscalização do consumo de álcool pelos mo-
toristas. A Abramet tem assento na Câmara Temática de 
Saúde do Contran desde a sua fundação e é recordista na 
emissão de pareceres.

Adura diz que sua maior satisfação como dirigente da 
Abramet foi ter ajudado na produção dessas diretrizes. 
“Senti que meu trabalho produz efeitos na vida das pesso-

as até hoje”, afirma. Esse também é o sentimento de José 
Heverardo Montal, que presidiu a Abramet de 2013 a 2017.

“A maioria dos médicos prescreve medicamentos. Nós, 
médicos de tráfego, por meio das diretrizes, prescrevemos 
orientações de segurança que salvam milhares de vida”, ra-
ciocina. Em sua gestão, a Abramet adquiriu sede própria, 
em São Paulo, mas Montal, apesar do importante feito, que 
aqueceu a entidade economicamente, prefere ser lembra-
do como parte do grupo de médicos que trabalhou pelo 
fortalecimento da associação e para tornar o trânsito mais 
seguro no Brasil.

CÂMARAS TÉCNICAS 
Presidente da Abramet entre 2017 e 2019, Juarez Mon-

teiro Molinari incentivou a criação de câmaras técnicas de 
Medicina de Tráfego em alguns Conselhos Regionais de Me-
dicina. Foi no seu mandato também criada a Câmara Técnica 
de Medicina de Tráfego do CFM, por meio de um projeto 
elaborado pelos diretores Antonio Meira Júnior, Flavio Adu-
ra e José Montal, com o apoio de Jorge Cerqueira, um dos 
fundadores da Abramet, além dos médicos Bernardo Viana, 
Bernardo Viana Filho, Jecé Brandão e Carlos Vital. 

Molinari também trabalhou de forma incessante para 
que fosse modificado o Projeto de Lei 3.267/19, que altera 

Flavio Adura defende constitucionalidade da Lei Seca  
em audiência no STF
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a legislação de segurança no trânsito. “Praticamente acam-
pamos em Brasília. Conversamos com os ministros Paulo 
Guedes e Tarcísio de Freitas, além de outras autoridades fe-
derais e deputados. Sempre com muito respeito e diálogo, 
mostramos que as modificações pretendidas iriam impactar 
no aumento de mortes no trânsito e, consequentemente, 
gerar mais despesas para o governo”, relata.

FORTALECIMENTO DA MEDICINA DE 
TRÁFEGO COMO PRIORIDADE

Eleita em chapa única para o biênio 2020/2021, a 
nova diretoria da Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet) fecha os primeiros meses de gestão 
colhendo os frutos de um trabalho focado no reconheci-
mento da importância da especialidade para a preserva-
ção da vida e saúde no trânsito brasileiro, na qualificação 
permanente do médico de tráfego e na prestação de ser-
viços à sociedade. 

Em meio à pandemia pelo novo coronavírus, a entida-
de manteve atuação decisiva para orientar os médicos es-
pecialistas e a população na prevenção da doença, espe-
cialmente os usuários dos diversos meios de transporte, e 
liderou o debate que culminou na confirmação do médico 
de tráfego como profissional responsável pela avaliação do 
candidato à Carteira Nacional de Habilitação no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Intensa e continuada, a atuação da Abramet no 
Congresso Nacional levou aos parlamentares os escla-
recimentos e dados científicos que permitiram evitar a 
flexibilização de normas importantes para as políticas 

voltadas à redução de acidentes com mortes e portado-
res de sequelas no trânsito. 

O trabalho foi decisivo, por exemplo, para evitar que o 
descumprimento da obrigatoriedade do uso das chamadas 
cadeirinhas fosse punido apenas com advertência por es-
crito (hoje apenado com multa, como infração gravíssima), 
além da necessária adequação de sua utilização ao rigor do 
conhecimento científico. O projeto tramita no Senado Fe-
deral e pode ser aprovado ainda em 2020. (Veja reportagem 
completa nessa edição)

PREVENÇÃO À COVID-19 
No segundo trimestre, a pandemia mobilizou a Abra-

met, que atuou intensamente na orientação dos médicos 
de tráfego, para garantir atendimento seguro à população 
em meio à crise sanitária, produzindo cartilhas e outros 
documentos, esclarecendo as medidas de prevenção pre-
conizadas pelas autoridades sanitárias e indicando aquelas 
pertinentes ao exercício da Medicina de Tráfego. 

A Abramet também usou seu site na internet e redes 
sociais para lives e para disseminar campanhas e vídeos di-
rigidos ao médico e a outros públicos, como profissionais 
de transporte profissional – condutores de ambulâncias, 
caminhoneiros e motoboys; cujas atividades foram manti-
das e intensificadas durante o distanciamento social. (Veja 
reportagem completa nessa edição)

ATENÇÃO AO ESPECIALISTA 
A nova gestão assumiu mobilizada para implantar um 

conjunto de iniciativas, como a criação das comissões de 

Membros da Abramet com o CFM
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Saúde Mental, Assuntos Políticos, Integração do Médi-
co Jovem e Micromobilidade, além do fortalecimento de 
áreas técnicas para apoiar a expansão da atuação do mé-
dico de tráfego e da base de filiados, mantendo atenção 
especial ao associado. 

Em 2020, a nova gestão da Abramet congelou o valor 
da anuidade e prorrogou o prazo de pagamento, aceitan-
do, ainda, o parcelamento dos valores. Tais medidas tiveram 
como objetivo minimizar os impactos da pandemia sobre 
os especialistas, que tiveram de reduzir suas atividades em 
decorrência do necessário distanciamento social.

A entidade prepara ações focadas na Medicina de Trá-
fego Preventiva, com vistas a uma melhor qualificação do 
exame de aptidão física e mental. A expectativa é aperfei-
çoar procedimentos, atualizar a capacitação e engajar o mé-
dico de tráfego em um rigor cada vez maior na aplicação do 
exame. Junto a isso, a entidade vai atuar para fomentar a 
expansão da especialização. 

“Ainda há um grande número de médicos que aplicam 
o EAFM sem ser especialistas em Medicina de Tráfego e 
nós vamos trabalhar para reverter esse quadro”, afirma o 
presidente da da Abramet, Antonio Meira Júnior. “A espe-
cialização é essencial para a qualidade desse atendimento, 
que tem um caráter pericial, e para garantir que possamos 
cumprir de forma efetiva o principal objetivo do exame, que 
é evitar a concessão e renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) para condutores portadores de doenças 
de risco para a direção veicular”.

CREDIBILIDADE E INFLUÊNCIA NA  
MEDICINA BRASILEIRA

Em 2020, e Abramet manteve sua participação em di-
versos fóruns consultivos e aprofundou parceria com im-
portantes instituições das comunidades médicas e ligadas 
ao trânsito. A entidade tornou-se membro efetivo da Câ-
mara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas do Con-
selho Federal de Medicina (CFM). 

Composta por outros 19 integrantes de todo o Brasil, a 
Câmara Técnica é uma instância técnica e consultiva que 
auxilia o CFM na elaboração de pareceres, consultas, pu-
blicações e outros conteúdos. O vice-presidente, Ricardo 
Hegele, foi designado seu representante e participou da 
primeira reunião do ano, realizada de modo virtual, em fun-
ção da crise sanitária no mês de março. 

A Abramet também manteve assento na Câmara de Edu-
cação e Saúde do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 
em que passou a colaborar diretamente na discussão e formu-
lação de políticas públicas voltadas à preservação da vida no 
trânsito. Com isso, a entidade fortaleceu o seu relacionamento 
com o Sistema Nacional de Trânsito e a influência na discussão 

dos temas associados à preservação da vida no trânsito. 

Nesse período, a entidade estreitou ainda seu relacio-
namento institucional com a Associação Médica Brasileira 
(AMB) e com o Instituto Brasil de Medicina (IBDM), enti-
dade de apoio à Frente Parlamentar Mista da Medicina do 
Congresso Nacional.

NOVA GESTÃO PRONTA PARA ENFRENTAR 
DESAFIOS E APROVEITAR OPORTUNIDADES 

Presidente mais jovem da Abramet, Antonio Edson Souza 
Meira Júnior, 36 anos, tomou posse em 2020, para um man-
dato de dois anos. Com muito respeito ao trabalho de seus 
antecessores, garante que é possível renovar uma instituição 
sem radicalismos. “Acredito na renovação com experiência, 
ouvindo e seguindo o exemplo daqueles que sempre fizeram 
pela Abramet”, define. Tanto é assim, que quatro ex-presi-
dentes da Abramet fazem parte da atual gestão: Fábio Racy, 
Flavio Adura, José Montal e Juarez Molinari.

Para Meira Júnior, a valorização da especialidade e me-
lhor qualificação profissional devem ser bandeiras perenes 
da Abramet. “Continuaremos elaborando estudos, diretri-
zes e protocolos, além de batalhar pela boa formação dos 
especialistas. Quanto mais a sociedade entender que a nos-
sa missão é salvar vidas nos deslocamentos humanos, mais 
seremos reconhecidos e valorizados”, defende.

sede do CFM
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Meira Júnior assumiu a gestão com um desafio inicial de 
trabalhar em prol da aprovação do Projeto de Lei substitu-
tivo ao PL nº 3.267/2019, que estabelece mudanças no Có-
digo de Trânsito Brasileiro (CTB). “Como resultado do con-
tato com os deputados federais, 
a proposta enviada pelo governo 
foi modificada. Dados elencados 
pela Abramet quebraram resis-
tências iniciais e subsidiaram uma 
proposta que, se não é a ideal, 
contempla inúmeros aspectos 
defendidos por nossa Associação 
e valoriza a especialidade e a vida dos brasileiros”, afirma.

Entre as bandeiras da atual gestão, estão a abertura de 
novos horizontes e o prosseguimento no estímulo à capa-
citação e qualificação continuadas. Existem segmentos im-
portantes em que a atuação do médico de tráfego pode ser 
fortalecida, como a Medicina do Viajante, a Medicina de 
Tráfego Aeroespacial, o transporte aeromédico, o resgate 
de vítimas de acidentes e a Medicina de Tráfego Securitária. 

“Vamos caminhar também nessa direção. Além disso, con-

tinuaremos batalhando na defesa de bandeiras históricas da 
Abramet, como exames distribuídos imparcialmente, através 
da divisão equitativa obrigatória”, afirma Meira Júnior. 

Estes e outros desafios, 
como a tramitação do novo 
CTB no Senado, não assustam 
a diretoria da Abramet. “Os de-
safios sempre existiram nesses 
40 anos. A Abramet amadure-
ceu, tem um time de diretores 
de grande capacidade e uma 
equipe de funcionários também 

comprometida, além de apoios institucionais e de po-
líticos importantes. Ela caminha de mãos dadas com a 
Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), a Federação Nacional dos Médicos 
(Fenam), as sociedades de especialidades, as frentes par-
lamentares de Defesa da Medicina e do Trânsito Seguro. 
Hoje, com cerca de oito mil especialistas em Medicina de 
Tráfego, a Abramet tem robustez suficiente para chegar 
forte aos 80 anos”, assegura o dirigente.

“Quanto mais a sociedade entender 
que a nossa missão é salvar vidas nos 

deslocamentos humanos, mais seremos 
reconhecidos e valorizados”,  

Antonio Meira Júnior
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ESPECIALIDADE CADA VEZ MAIS  
PRÓXIMA DA SOCIEDADE

Müller Mendonça

O Brasil figura entre os países recordistas em mortes 
no trânsito. Somente em 2019, foram mais de 40 mil vidas 
perdidas, segundo o relatório anual do Seguro de Danos 
Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT). O 
expressivo número é apenas um dos indicadores que re-
velam a violenta realidade do tráfego brasileiro. Mas enga-
na-se quem conclui que todo esse cenário é consequência 
do acaso. A morte anual de milhares de brasileiros pode 
refletir falhas estruturais de gestão, que abarcam desde a 
ineficiente formação dos condutores até a ausência de po-
líticas públicas sólidas.

Ciente do papel fundamental dos médicos do tráfego na 
construção de ações que revertam o desastroso panorama 
do trânsito no Brasil, a Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego (Abramet) tem investido de forma ostensiva na 
valorização da especialidade, sobretudo ao demonstrar a 
importância do amparo científico para a saúde e a seguran-
ça no trânsito.

Entre as iniciativas mais recentes lançadas pela Abramet 
para fortalecer ainda mais o trabalho e a imagem dos mé-
dicos do tráfego, está uma campanha, que, por meio das 
redes sociais, destacou a relevância dos especialistas no 
processo de avaliação da saúde dos motoristas. O conteúdo 
alcançou milhares de visualizações e destacou a mensagem 

de que apenas profissionais de saúde devidamente capa-
citados podem afirmar quais doenças e demais problemas 
podem ou não atrapalhar o motorista na direção.

“Conduzir um automóvel é uma prática complexa e su-
jeita a variados riscos, de caráter físico, biológico, químico 
e ergonômico. Todos eles podem desencadear um acidente 
de trânsito. Nossa missão é disseminar esse entendimento 
entre a sociedade”, frisa o diretor de Comunicação, Dirceu 
Rodrigues Alves. Para ele, a intenção é ampliar essa cons-
cientização, tendo a estratégia de comunicação como um 
pilar da Abramet. 

Em 2020, o gerenciamento das plataformas digitais da 
entidade apostou em um novo posicionamento, mais dinâ-
mico e voltado a aproximar os brasileiros dos debates sobre 
saúde e trânsito. Por meio das postagens diárias, médicos, 
motoristas e pedestres hoje conseguem acompanhar os 
posicionamentos e as ações empreendidas pela diretoria da 
Abramet em defesa de um tráfego mais saudável.

Segundo Rodrigues Alves, valorizar a assistência do 
médico do tráfego e mobilizar a sociedade nessa causa 
são metas a serem alcançadas e que devem ganhar força 
nos próximos meses. “A defesa da Medicina de Tráfego 
está diretamente associada à defesa do bem-estar físi-
co e mental de todos aqueles que diariamente assumem 
a direção de carros, motos e bicicletas. Nosso objetivo 
maior é fazer do trânsito brasileiro um exemplo de res-
peito à dignidade e ao bem mais valioso que existe: a vida 
humana”, pontua. /

Use o leitor de código QR do seu celular

CONFIRA OS VÍDEOS DA 
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO

Use o leitor de código QR do seu 
celular para assistir a um dos vídeos 
da campanha de valorização do 
médico de tráfego 
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“Você tem medo de sangue?” Faz 24 
anos que o sergipano Robério Ba-
tista, de 48 anos, ouviu a pergunta 

que mudaria sua vida profissional. Ele precisava de 
emprego e um conterrâneo sabia de uma oportu-
nidade no hospital municipal de Itabaiana, cidade 
50 km distante da capital, Aracaju. “Se tiver, melhor 
nem ir”, continuou a pessoa. A vaga era para condu-
tor de ambulância.

Itabaiana, como Robério gosta de frisar, é a cida-
de do caminhoneiro. “A maior quantidade de cami-
nhão per capita do País”, se orgulha, e sede de uma 
das maiores festas do ramo no Brasil, segundo ele 
mesmo garante. Mas, desde que se encontrou com 
as ambulâncias, nunca quis saber das boleias. Lá se 
vão 24 anos de atividade, metade da sua vida. “Eu 
aprendi a amar a profissão. Até hoje saio de casa 
feliz para trabalhar. Pedindo a Deus que me dê sa-
bedoria e condições de oferecer o meu melhor para 
os pacientes”, diz.

O primeiro caso de Covid-19 confirmado em 
Sergipe foi registrado no dia 14 de março, quan-
do ainda contavam-se centenas de diagnósticos 
positivos no Brasil. Hoje, estima-se que 80% dos 
atendimentos nos plantões são de pacientes con-
firmados ou com suspeita da doença. Em um cál-
culo otimista.

Para quem dirige ambulância, não existe home 
office. Por isso, em junho, a Associação Brasileira 
de Medicina do Tráfego (Abramet) e a Associação 
Brasileira dos Condutores de Ambulância (Abram-
ca) soltaram, em conjunto, um guia de orientação 
com os cuidados que os profissionais deveriam 
tomar nos atendimentos, para se prevenirem do 
novo coronavírus.

O material, que corre entre sindicatos, hospitais 
e grupos de WhatsApp, traz, em linguagem simples, 
um protocolo que inclui: a necessidade de notifica-

ção do condutor quando a ocorrência for de sus-
peita de Covid-19, o ensino sobre a maneira correta 
de paramentação e desinfecção do veículo, e, ain-
da, acerca da limpeza de objetos, como celulares. 
Se o condutor precisar auxiliar no atendimento do 
paciente, por exemplo, o folder indica que é preciso 
o uso de equipamento completo, com avental, más-
cara do tipo N95, luvas e gorro.

Quando recebeu o material, Robério, que tam-
bém preside o sindicato dos condutores de am-
bulâncias em Sergipe, comemorou. Correu para 
acionar seus contatos em Itabaiana e pedir que o 
material fosse distribuído entre os grupos das se-
cretarias de Saúde do estado. “Precisa chegar aos 
gestores. Tivemos o caso de um município que 
estava distribuindo aos condutores máscaras que 
sequer eram de uso hospitalar. E eles não sabiam 
disso”, aponta.

ESSENCIAIS
A ação da Abramet junto aos condutores de 

ambulâncias faz parte de um esforço coletivo para 
garantir a segurança dos profissionais do tráfego na 
pandemia. Além dos condutores das ambulâncias, a 
entidade estreitou o diálogo com associações pro-
fissionais dos caminhoneiros e dos motociclistas e 
editou guias de segurança para manter os conduto-
res na ativa e com saúde.

No caso das motocicletas, o trabalho veio de 
uma parceria com o Sindicato dos Mensageiros Mo-
tociclistas, Mototaxistas e Ciclistas do Estado de 
São Paulo (SindimotoSP) e com a Federação Brasi-
leira dos Motociclistas Profissionais (Febramoto), e 
levou em conta particularidades como a limpeza do 
capacete, de partes da moto e dos cartões de crédi-
to nos pagamentos.

O médico José Montal, diretor da Abramet que 
esteve envolvido na elaboração dos guias, frisa que 

O BRASIL VIVO ATRAVÉS DAS VIAS
A pandemia silenciou o País. Lojas fechadas, restaurantes vazios, ruas fantasmas. Mas, nos bastidores da qua-

rentena, profissionais quase invisíveis se expuseram ao vírus para abastecer mercados, entregar refeições ou con-
duzir doentes aos hospitais. De março deste ano até agora, a Abramet colecionou uma série de ações para proteger 
condutores, médicos e demais cidadãos da Covid-19.

Carolina Samorano
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os motoqueiros sempre foram vitais para o funcionamento 
das cidades, mas que a pandemia exacerbou sua importân-
cia. “Muita coisa só passou a acontecer por causa do traba-
lho do motociclista”, avalia. “Diante de uma pandemia, eles 
se submeteram à missão de continuar servindo ao cidadão 
que estava isolado”. 

As recomendações de saúde e segurança chegaram 
em um momento sensível à categoria. Embora não exis-
tam dados oficiais, estimativas do setor indicam que 
houve aumento significativo de profissionais autônomos 
sobre duas rodas durante o período da pandemia. De-
sempregados por causa da interrupção das atividades do 
comércio, muitos acabaram vendo nas entregas via apli-
cativos uma garantia de renda.

Em junho, o SindimotoSP calculava que desde o início 
da epidemia o número de mensageiros nas ruas da capital 
paulista havia aumentado em 20%. O crescimento preocu-
pa porque significa mais gente exposta ao vírus. Dados de 
maio da Pnad Covid-19, editada pelo IBGE, mostram que os 
trabalhadores da categoria “entregadores de mercadorias” 
tinham taxa de afastamento do trabalho menor que a popu-
lação ocupada como um todo: apenas 12,7%, ante 23,5%.

“Esses trabalhadores precisam ser percebidos como 
cidadãos”, afirma Montal, lembrando que, antes da ame-

aça sanitária, esses profissionais já tinham sua seguran-
ça fragilizada pelos frequentes acidentes de trânsito. 
“Trocamos a epidemia de acidentes por uma epidemia 
viral”, sublinha.

SIGA BEM
A terceira categoria coberta pelas orientações da Abra-

met foi a dos caminhoneiros, cujo protocolo foi estabelecido 
em conjunto com a Associação Brasileira de Condutores de 
Veículos Automotores (Abrava). Não é para menos: quando 
o Brasil todo se recolheu à segurança das suas casas para 
evitar o coronavírus, os caminhoneiros seguiram nas estra-
das para garantir os estoques de alimentos e mercadorias 
nas prateleiras.

“No início, o medo tomou conta dos motoristas”, lem-
bra Wallace Landim Chorão, presidente da Abrava, sobre 
as primeiras notícias acerca da chegada do vírus ao Brasil. 
Os dados não são oficiais, mas as entidades estimam que o 
País tenha hoje cerca de 2 milhões de caminhoneiros, entre 
autônomos e contratados, a maior parte rodando normal-
mente no período da pandemia.

Para eles, as recomendações abrangeram a ventilação 
adequada e a limpeza da cabine do veículo, além de evitar 
situações comuns nas estradas, como caronas, abraços e 

PROFISSÃO MOTOBOY
Dados mostram que os entregadores ficaram 
mais expostos à riscos na pandemia

Presença de sintomas de Covid-19  
nos sete dias anteriores à entrevista (maio de 2020)

Taxa de afastamento do trabalho  
como estratégia de isolamento (maio de 2020)
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apertos de mão na convivência com companheiros. 

As medidas, em princípio simples, foram “essenciais”, na 
opinião de Chorão. “O comportamento do transportador 
na embarcadora, o uso de máscara e a troca no tempo ade-
quado, tudo isso foi muito importante. Visitamos os esta-
dos e vemos que a categoria está, realmente, aderindo às 
orientações”. Ainda que a Covid-19 dê trégua, ele acredita 
que o protocolo deve virar hábito nas estradas e acompa-
nhar os condutores ainda por um bom tempo. 

PEDALADAS COM SAÚDE
Não foi só sobre a saúde dos profissionais do trânsito 

que a Abramet se debruçou durante os últimos meses. Com 
a imposição da quarentena e a restrição a locais fechados 
muitas pessoas descobriram nos exercícios ao ar livre o pra-
zer de sair de casa por alguns minutos ou a oportunidade 
de cuidar da forma, mesmo sem academias. A “novidade”, 
porém, trouxe dúvidas sobre a necessidade e a segurança 
do uso das máscaras durante o esforço físico.

O assunto rendeu tanto que em junho passado a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou na sua 
página na internet um alerta orientando que as pesso-
as não utilizassem a proteção para exercícios em locais 
abertos. O órgão justificava que a umidade deixada 

pelo suor no tecido poderia favorecer a proliferação 
de vírus e bactérias, e recomendava como cuidado 
apenas o distanciamento de um metro entre colegas 
de exercícios nas práticas. 

O médico Carlos Alberto Eid, coordenador da Comissão 
de Atendimento Pré-Hospitalar da Abramet, discorda do po-
sicionamento da OMS. E já discordava bem antes, quando pu-
blicou, em maio, artigo no site da associação alertando sobre 
a necessidade da proteção com máscara por todos, mesmo 
durante pedaladas, caminhadas ou corridas em locais abertos.

Segundo ele, o deslocamento do corpo produz um turbi-
lhonamento do ar, formando um vácuo atrás, que cria uma 

NÚMERO // NA BOLEIA
A importância dos caminhoneiros para o Brasil

61,1% 68,2%
de todo o transporte de carga no 

Brasil é pelo modal rodoviário
dos empregos no setor 
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Robério Batista: para quem dirige ambulância, não existe 
home office durante a pandemia de Covid-19.
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espécie de “cauda” com gotículas de saliva. Se essa saliva 
estiver contaminada com coronavírus, pode pegar em cheio 
mesmo quem vier 10 ou 20 metros atrás dessa pessoa. O 
mecanismo tem mão dupla. “Você também é alcançado pela 
saliva de quem estiver à sua frente”, escreveu no artigo, 
disponível no site da Associação.

O aconselhamento da OMS sobre o distanciamento de um 
metro, portanto, é inócuo, na avaliação de Eid. “Tentei ser in-
cisivo, porque a orientação estava errada”, ele afirma. “O que 
vimos foi desinformação aos montes, e cruéis. A máscara gera, 
no máximo, desconforto. A umidade dificulta a respiração, mas 
não representa perigo algum ao praticante”.

O médico lembra que chegou a ver pessoas na televisão 
aventando a hipótese de que a máscara na prática física cau-
saria intoxicação por gás carbônico, o que, segundo ele, não é 
possível (veja mais informações no quadro). “Na boca, você en-
contra mais gás carbônico do que naquele espaço minúsculo 
entre o tecido e o nariz”, explica. “Uma pessoa da área da saú-
de sabe que isso (intoxicação) é fisiologicamente impossível”.

Para ilustrar de maneira mais didática, o especialista 
busca o exemplo dos escaladores de montanhas nevadas, 

que protegem nariz e boca com tecidos quando buscam o 
cume. “E a concentração de ar na altitude é muito inferior 
à que respiramos. Como explicar isso, então?”, exemplifica.

Eid lembra que, algumas semanas após o posiciona-
mento da OMS, um grupo de 239 médicos de várias par-
tes do mundo enviou à organização uma carta pedindo 
mais clareza na divulgação sobre a possibilidade de trans-
missão do vírus pelo ar. Para eles, a entidade evitava o 
assunto e gerava desinformação acerca da disseminação 
do vírus por aerossóis. 

Para Eid, então, a conclusão sobre o uso de máscara 
em ambiente aberto é óbvia. E ele ainda vai além: como o 
vírus entra no organismo por nariz, boca e olhos, há ne-
cessidade também dos óculos em pedaladas e corridas.

CARROS E MOTOS
Se a recomendação vale para o ciclista, a trabalho ou a 

lazer, vale também para motociclistas e mesmo motoristas 
de veículos. “Capacete não dispensa máscara. No máximo, 
algumas gotículas param no retrovisor”, afirma. 

No caso dos motoristas de veículos, ele adverte que, 
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A necessidade ou não do uso da máscara durante a prá-
tica de exercícios físicos - sejam eles pedaladas, uma corrida 
ou aquele treino funcional no parque - movimentou atletas 
(ou candidatos a) na quarentena.

O assunto chegou a correr em grupos de WhatsApp, 
com professores de educação física alertando seus alunos 
para que “pegassem leve” no ritmo quando se exercitassem 
ao ar livre. A recomendação vinha respaldada em supostas 
mortes de jovens chineses que teriam sofrido hipóxia por 
inalação do gás carbônico exalado da própria boca. No fim 
das contas, nem os casos foram confirmados e nem o alerta 
se provou necessário.

No campo científico, alguns ensaios sobre o tema têm 
sido publicados de forma tímida. Um pouco porque o as-
sunto ainda é novidade e, por outro lado, devido à impo-
sição do isolamento social, os pesquisadores andam tendo 
dificuldade em fazer testes com voluntários.

Em junho, dois pesquisadores publicaram na página do 
British Journal of Sports Medicine um comentário conside-

rando que usar uma máscara ao praticar esporte seria uma 
questão de “equilibrar os benefícios versus possíveis efeitos 
colaterais”, como o desconforto respiratório.

Eles observaram o risco de inalação de gás carbônico, 
mas pontuaram que ele está longe de ser um problema para 
a maior parte das pessoas, exceto em atividades muito in-
tensas ou para indivíduos com doenças pré-existentes.

No Brasil, no mês passado, o cardiologista Fabrício 
Braga, diretor-médico do Laboratório de Performance 
Humana da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, 
concluiu uma experiência com 12 voluntários. Eles peda-
laram por 12 minutos com máscara, sendo seis com carga 
leve e os outros, moderada.

O principal achado foi o de queda na frequência respira-
tória, porque, para vencer a resistência do tecido, os ciclos 
respiratórios tendem a ser mais longos. Outra observação 
foi a de sensação de calor no rosto, devido a um aumento 
de cerca de 1 grau na região. Nada que justifique o abando-
no do acessório na prática esportiva.

MÁSCARA E PEDALADAS?

como o vírus pode estar presente no ar, o condutor deve 
usar a proteção caso esteja com os vidros abertos, mesmo 
que sozinho no veículo. 

MENOS EXAMES, MAIS VIDA
Exatos 18 dias após a confirmação do primeiro caso de 

Covid-19 no Brasil, a Associação Brasileira de Medicina do 
Tráfego divulgou recomendações aos médicos especialis-
tas sobre a segurança dos atendimentos, visando impedir 
a disseminação do coronavírus e a preservar as vidas dos 
médicos, motoristas e candidatos à habilitação.

O primeiro documento, lançado em 16 de março, listava 
uma série de medidas simples, porém bastante detalhadas:  
a limpeza correta de superfícies e equipamentos utilizados 
nas avaliações com hipoclorito de sódio 1% ou álcool iso-
propílico a 70%, o distanciamento seguro e os intervalos 
entre consultas, a fim de evitar aglomerações e barrar a 
propagação do vírus.

O diretor-científico da Abramet, Flavio Adura, um dos 
responsáveis pela elaboração do material, lembra que a As-
sociação foi uma das primeiras sociedades médicas do Bra-
sil a propor medidas de contenção aos profissionais, quan-

do muito pouco ainda se sabia sobre a doença. 

“Era tudo novidade. O departamento científico foi bus-
car as melhores informações junto a órgãos internacionais e 
evidências científicas vindas de outras epidemias virais, para 
propor as melhores práticas”, lembra o especialista. A intenção 
era preservar a vida dos quase oito mil médicos do tráfego 
inscritos junto à Associação, muitos com mais de 60 anos e, 
por isso, parte do grupo de risco.

Adura reforça que a elaboração da cartilha levou em 
consideração todos os passos do atendimento de um can-
didato ou condutor, desde a sua chegada, passando pelo 
comportamento dos atendentes, até as salas onde são re-
alizados os chamados Exames de Aptidão Física e Mental 
(EAFM). Isso incluiu a sugestão de uso da caneta do próprio 
candidato e a suspensão do exame de biometria, que exige 
contato direto.

SUSPENSÃO NECESSÁRIA
Três dias após a publicação das recomendações de 

segurança, a epidemia ganhou corpo, se agravou e a situ-
ação mudou. Diante da multiplicação de casos, a cartilha 
de recomendações virou um pedido aos departamentos 
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de trânsito dos estados para que os exames fossem sus-
pensos, sob a justificativa de que os procedimentos eram 
eletivos, e não urgentes.

Assinado pela Abramet e pela Associação Brasileira de 
Psicologia de Tráfego (Abrapsit), o comunicado levava em 
consideração orientações do Conselho Federal de Medici-
na (CFM), a confirmação, na época, da transmissão comuni-
tária da doença e a necessidade de preservação da saúde e 
da vida dos médicos.

“Naquele momento, levando em consideração as in-
formações e o conhecimento 
de que tínhamos a respeito da 
doença, além do tipo de traba-
lho que o médico de tráfego re-
aliza, entendemos que havia a 
possibilidade, sem prejuízo para 
a sociedade, de que as ativida-
des fossem suspensas”, comen-
ta o médico Ricardo Hegele, 1º 
vice-presidente da Abramet.

A decisão, segundo Hegele, 
se baseou em uma conta matemática simples: o risco que 
se corria em manter os atendimentos era muito maior 
que o prejuízo de suspendê-los. “A ideia era não apenas 
proteger a população, mas também evitar que esses lo-
cais de atendimento fossem mais um foco de propagação 
da Covid-19”, comenta.

O especialista conta, ainda, que os departamentos de 
trânsito estaduais não resistiram em seguir as recomenda-
ções. “Muitos, inclusive, estavam apenas aguardando um 
posicionamento da Abramet sobre o assunto”, diz.

Por isso, quando veio, o apelo foi quase que imediatamente 
acatado. No dia seguinte, em 20 de março, o Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) determinou a ampliação e a interrup-
ção de prazos de processos afetos aos órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e priva-
das prestadoras de serviços relacionados ao trânsito. 

Na época, a medida previa 
que a validade dos processos de 
habilitação seria estendida e pro-
cedimentos como recursos de 
autuações e da cassação do direi-
to de dirigir, renovações e outros 
processos ficariam suspensos.

Atualmente, alguns estados 
já têm caminhado no sentido de 
relaxar o isolamento social e re-
tornar à rotina de atendimentos. 

“É preciso lembrar que em um país do tamanho do Brasil, 
o que vale para uma região, às vezes não vale para outra”, 
pontua Hegele. “Não é uma volta à normalidade, mas uma 
volta às atividades, com toda a segurança possível”. O re-
torno dos exames físicos e perícias segue sendo acompa-
nhado pela Associação. /

“Se você usa uma bicicleta para trabalhar 
ou apenas praticar atividade física, sem-
pre use máscara para reter as gotículas 

exaladas pela sua respiração e proteger-se 
daquelas que ficam soltas pelo ar. Orien-
tado com seu exemplo, você contribui no 

esforço de prevenção à pandemia”.

Carlos Alberto Guglielmi Eid 

Use o leitor de código QR do seu 
celular para assistir ao vídeo com 

as recomendações de segurança da 
Abramet para os médicos do tráfego
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/NAVEGAR É PRECISO

N
unca tive tanta dificuldade para escrever o “Nave-
gar é Preciso”. O novo coronavírus (Covid-19) é o 
assunto do momento e a previsão é de que ficará 

conosco um bom tempo. O que se escreve sobre ele tem 
vida curta. 

As mudanças são rápidas. Medicamentos vêm e vão. 
Explicações bombásticas minguam e se esvanecem. O que 
era, não é mais. Mas pode voltar a ser. Tudo pode mudar em 
poucas semanas. 

De lamentável, temos a política assumindo protagonismo e 
tratando as mortes como números e não como pessoas. En-
tão, nesta edição, vamos tratar de dados, mas sem nos esque-
cer do mais importante: a vida e a saúde dos brasileiros.

NAVEGAR É PRECISO

Carlos Alberto Guglielmi Eid, 
coordenador da Comissão de 
Atendimento Pré-Hospitalar da 
Abramet.
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MORTES NO TRÂNSITO DIMINUÍRAM? 
VAMOS ACOMPANHAR

Dados preliminares de diversos municípios indicam que 
o número de mortes no trânsito sofreu acentuada que-
da após março/2020. Oficialmente, no entanto, é preciso 
aguardar as publicações consolidadas. Enquanto isso, va-
mos rever o ocorrido em anos anteriores e nos preparar 
para o ano da Covid-19. 

Já estão sendo divulgados os óbitos até março deste 
ano. Quando a revista da Abramet for publicada, certamen-
te outros números estarão disponíveis. Um bom local para 
acompanharmos é pela Seguradora Líder, a administradora 
do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores 
Terrestres, o conhecido DPVAT. 

Naturalmente, temos que considerar que os relató-
rios apresentados apontam as indenizações pagas. Mas 
são dados oficiais que também merecem ser analisados. 
Lembramos que o primeiro óbito por Covid-19 no Brasil 
ocorreu em 17/3/2020, período em que não havia restri-
ções de movimentação veicular nas cidades. Vejamos os 
próximos relatórios. /

CONFIRA O PASSO A PASSO PARA ACESSAR AS ESTATÍSTICAS DE MORTES NO SITE

1. Menu CENTRO DE DADOS ESTATÍSTICOS
2. Relatório Anual
3. Abra o “Relatório Anual 2019” ou o ano que desejar 

e veja as Mortes no Trânsito no Brasil

www.seguradoralider.com.br

www.seguradoralider.com.br  

Para os dados de janeiro a março de 2020, acesse o 
CENTRO DE DADOS ESTATÍSTICOS > Boletim estatístico.

40.721 
MORTES INDENIZADAS

38.281 
MORTES INDENIZADAS

41.151 
MORTES INDENIZADAS

2019 2018 2017

9.298 
MORTES INDENIZADAS (ATÉ MARÇO).

http://www.seguradoralider.com.br
http://www.seguradoralider.com.br
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Um dos principais itens para a redução da propagação 
do novo coronavírus é o uso de máscara. Infelizmente, ain-
da vemos muita coisa errada e pouco orientada sobre esse 
tema crítico. Um dos erros grosseiros que vemos por aí é a 
utilização de máscara com válvula de exalação. 

Esse tipo de máscara é indicado apenas para profissio-
nais do setor industrial, pois ela filtra partículas em suspen-
ção durante a inspiração, mas, com a abertura da válvula na 
expiração, permite a saída do ar “in natura”, como veio dos 
pulmões. Com ela, portanto, o vírus não é retido pelo tecido 
e, com isso, pode contaminar outras pessoas e o ambiente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já es-
creveu sobre isso e reforçou o alerta durante a pandemia. 
Ao acessar o site da autarquia, digite na janela de busca 
“nota técnica 07 2020”. Busque a NT na lista que apare-
cerá. Abra o arquivo, faça o download em pdf. Veja o que 
está escrito na página 14, quase ao final, e compreenderá 
melhor o tema. Auxilie na orientação correta das pessoas.

Entre os profissionais frequentemente contaminados 
pelo novo coronavírus está o condutor de ambulância. 
Longe, está sua função de apenas conduzir o veículo. Ele é 
parte da equipe e um profissional treinado para auxiliar mé-
dicos e enfermeiros. A Associação Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), juntamente com a Associação Brasilei-
ra dos Condutores de Ambulância (Abramca), produziu um 
guia com orientações que valem a pena consultar. 

http://portal.anvisa.gov.br/ 

www.abramet.org.br

NÃO USE MÁSCARA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO

CONDUTORES DE AMBULÂNCIA. ELO FRÁGIL NO SISTEMA APH

O objetivo é auxiliar na redução de contaminação e 
alertar os gestores de sistemas e serviços para que te-
nham um olhar mais atento a esses importantes profis-
sionais. Acesse o site da Abramet acima. Clique em “No-
tícias” e uma lista aparecerá. Escolha “Covid-19: Abramet e 
Abramca lançam guia com orientações para a saúde de con-
dutores de ambulância”.

http://portal.anvisa.gov.br/
http://www.abramet.org.br
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LIVE SOBRE COVID-19
A Abramet tem produzido importantes lives nessa pan-

demia. Na primeira, “Medicina de Tráfego e seus especialistas: 
contribuições na luta contra a Covid-19”, ocorrida em 10 de 
julho, abordando as diversas questões sobre uso de más-
caras e a transmissão viral que vai muito além de 1 metro, 
distância esta revista por 239 cientistas de 32 países e en-
caminhada à OMS, que já reconheceu os novos fatos. Os 
restaurantes, por exemplo, passaram a ser pontos críticos 
na propagação. 

Em um bate-papo descontraído com o Professor Flavio 
Adura, abordamos, ainda, a realização do atendimento se-
guro nas clínicas especializadas durante a pandemia. Entre 
no Youtube. Depois, pesquise “Live Abramet Medicina de Trá-
fego e Seus Especialistas”. Estão convidados. Vale a pena! 

www.youtube.com

http://www.youtube.com
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LEI SECA: 12 ANOS DE DESAFIOS, 
MUDANÇAS E APRENDIZADOS 

A chamada Lei Seca, um dos marcos legais de enfrentamento e controle dos acidentes de trânsito no Brasil, completa 12 anos no 
momento em que a Congresso Nacional volta a revisar as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Reconhecida 
como uma das legislações mais rigorosas em vigor no mundo, a Lei 11.705/2008 foi responsável por poupar mais de 40 mil vidas 
entre 2008 e 2016.

Jackelyne Amaral
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Depois de saber que foi aceita na faculdade de 
astrofísica que tanto sonhou, a jovem Rhoda 
Williams sai para beber e comemorar com ami-

gos. Enquanto dirige de volta para a casa, atinge um carro 
parado em um semáforo. Dentro dele, uma mulher grávida 
e o marido. No acidente, mãe e filho morrem e as vidas do 
viúvo e de Rhoda são profundamente transformadas pela 
dor e pela culpa. Este é o ponto de partida da produção ci-
nematográfica estadunidense Outra Terra (2011). O drama 
fictício, no entanto, se assemelha a situações que ocorrem 
com frequência na vida real, em muitas vias e rodovias do 
Brasil e do mundo.

Neste ano, a Lei nº 11.705/2008, popularmente co-
nhecida como Lei Seca, completou 12 anos de existência. 
Responsável por poupar mais de 40 mil vidas entre 2008 
e 2016, segundo estudo da Escola Nacional de Seguros, a 
Lei Seca foi construída com o suporte da Associação Brasi-
leira de Medicina de Tráfego (Abramet) e a conscientização 
sobre sua importância continua sendo um grande desafio 
para toda a sociedade. 

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que, 
só entre março e maio de 2020 – em plena pandemia –, 
pelo menos 11,3 mil acidentes aconteceram nas principais 
rodovias brasileiras, cerca de 9% deles provocados pela 
ingestão de álcool. 

“Falar sobre a Leia Seca é pensar em salvamento de vi-
das e na magnitude do trabalho da Abramet ao longo dos 
anos para a redução de acidentes nas estradas brasileiras”, 
lembra Flavio Adura, diretor científico da entidade. O médi-
co foi um dos autores da diretriz “Alcoolemia e Direção Vei-
cular Segura”, que resultou na nota técnica que propiciou a 
aprovação da Lei. (Confira na linha do tempo os principais 
marcos da legislação sobre o tema).

Em 2008, quando se começou a questionar a constitu-
cionalidade da Lei, a Abramet foi em audiência pública pro-
movida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para debater 
a temática. Segundo relato do próprio autor da Lei Seca e 
atual presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, 
deputado Hugo Leal (PSD-RJ), “a Abramet teve participa-
ção fundamental para que pudéssemos aprovar essa Lei e 
fazer agora sua execução”.

Na época, especialistas da Abramet foram responsá-
veis por defender a importância da tolerância zero em 
entrevistas nos meios de comunicação, e apresentaram 
estudos e dados científicos que comprovaram, por exem-
plo, os efeitos nocivos da combinação da ingestão de ál-
cool com a direção. 

Durante audiência no STF, Flavio Adura, que presidia a 
Abramet, foi o responsável pela defesa da tolerância zero 
para a relação álcool e direção. Em sua fala, reforçou a im-
portância da Medicina de Tráfego e da lei para salvar a vida 
dos brasileiros. 

“A missão dos médicos de tráfego é salvar vidas no asfal-
to. O pedido que fazemos é: salvem a Lei nº 11.705, porque 
todos podem beber nesse País, o que não pode é beber e 
dirigir. Salvem a Lei, pois ela salva vidas”, conclamou ele ao 
plenário de magistrados. 

Para o diretor científico, o assunto é “uma bandeira que 
não podemos deixar enfraquecer”. Segundo Adura, o con-
sumo de álcool por motoristas ainda é alto e há muito a ser 
feito para uma aplicação ainda mais firme da legislação. “O 
desafio que a Abramet persegue é o acidente zero, não só 
em virtude do álcool, mas também de todos os outros fa-
tores de risco”. /

Use o leitor de código QR do seu celular 
para assistir a trechos da sessão em que 

a Abramet defendeu a Lei Seca no STF
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A qualquer momento um policial pode ordenar que um motorista seja submetido ao etilômetro ou bafô-
metro. Se houver suspeita de consumo de álcool, o motorista pode ser conduzido aos testes de coordenação 
física à beira da estrada. 

Com base nos resultados, o policial pode levá-lo à delegacia, para medir a concentração de álcool no sangue. Se 
a concentração for igual ou superior a 80 mg de álcool por 100 ml de sangue (0,08), o condutor poderá enfrentar 
acusações do Código Penal.

Muitas províncias e territórios canadense têm leis administrativas para motoristas cuja concentração de 
álcool no sangue esteja em 0,05% ou mais. Os condutores com esses níveis não enfrentam acusações de 
condução criminal. No entanto, estão sujeitos a suspensões de licenças, que variam de 24 horas a 7 dias, 
dependendo do território. 

Os programas provinciais de suspensão de licenças administrativas também incluem suspensões crescentes 
por infrações repetidas, apreensões de veículos, entre outros.

O limite máximo no país é de 0,05% de álcool no sangue. As penalidades para quem exceder essa tolerância 
são bastante severas. 

Motoristas pegos com concentrações excedentes pagam uma multa, ficam com a habilitação suspensa por 12 
meses e podem ser presos por até três anos, dependendo da situação.

Para condutores que causarem acidentes com vítimas, a licença para dirigir pode ser cassada ou o condutor 
pode ser sentenciado à morte.

O país também tem tolerância zero e prevê que a habilitação do condutor pego com mais de 150mg de álcool 
por 100mL de sangue seja confiscada por dez anos.

Se causar um acidente após ingerir álcool, o motorista  poderá ser preso pelo período de dois anos e meio a 
18 anos.

CANADÁ

TAIWAN

COLÔMBIA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA É REFERÊNCIA NO MUNDO

A Lei Seca brasileira é reconhecida como uma das mais rigorosas em vigor no mundo, com a sua tolerância zero para o 
consumo de álcool e direção. Conheça um pouco sobre o que é preconizado em alguns países.
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O nível máximo permitido de álcool no sangue para dirigir é de 0,5 gramas por litro (0,25 mg / l no ar expirado). 
Contudo, a taxa máxima de álcool no sangue para motoristas profissionais, como motoristas de transporte públi-
co, é de 0,3 gramas por litro, ou álcool no ar expirado superior a 0,15 miligramas por litro. A taxa mais restritiva 
também se aplica aos motoristas com menos de dois anos de licença.

O motorista que beber em grandes quantidades e exceder ligeiramente a taxa pode sofrer penalidades que 
envolvem a retirada de quatro pontos da carteira de motorista e multa.

Para o motorista que exceder o limite máximo estabelecido e sem atingir o limite que implicaria ir a julgamento 
(de 0,25 mg/l a 0,60 mg/l no ar expirado) há sanções administrativas. Pode haver multa e a retirada de até seis 
pontos da carta de condução. 

Já o condutor que exceder a taxa de álcool no ar expirado de 0,60 mg/l (1,2 g/l de sangue), pode sofrer pena 
de seis a 12 meses de serviços comunitários e a privação do direito de dirigir de um a quatro anos. Pode haver 
ainda pena de prisão de três a seis meses.

ESPANHA

Os níveis de álcool no sangue e suas consequências variam de acordo com o estado. As sanções mais comuns 
incluem prisão, serviço comunitário, multas e suspensão da licença. As penalidades mínimas para uma primeira 
ofensa geralmente aumentam se o motorista tiver uma alta concentração de álcool no sangue (0,15% ou mais) ou 
se estiver envolvido em um acidente com feridos. 

ESTADOS UNIDOS

Para condutor de veículo de socorro, de serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e jovens até 16 
anos, de táxi, de automóvel pesado de passageiros ou mercadorias, de transporte de mercadorias perigosas, além 
de novos condutores, é proibido conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 g/l.

Para condutores “comuns”, é proibido conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l. 
Caso a taxa de álcool no sangue seja igual ou superior a 1,2 g/l, é considerado crime, com pena de prisão e multa.

PORTUGAL



1997 2008 2012

(Lei nº 9.503). O limite aceito de al-
coolemia do condutor de veículo auto-
motor era de 0,6 gramas de álcool por 
litro de sangue. Previa a aplicação de 
multa e suspensão do direito de dirigir 
aos infratores.

Estabeleceu pena de detenção, 
multa e suspensão ou cassação da ha-
bilitação aos motoristas que conduzis-
sem com “capacidade psicomotora al-
terada em razão da influência de álcool 
ou de outra substância psicoativa que 
determinasse dependência.

Abramet auxiliou na produção da 
Resolução nº 432 do Contran, que 
versa sobre os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades de trânsito 
e seus agentes na fiscalização do con-
sumo de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência.

Estabeleceu limite zero de álcool 
no sangue, com previsão de aplica-
ção de multa, perda do direito de diri-
gir pelo prazo de um ano e apreensão 
do veículo do infrator. Se a taxa de 
alcoolemia fosse superior a 0,6 gra-
mas de álcool por litro de sangue, o 
condutor estaria sujeito à detenção 
de seis meses a três anos.

CÓDIGO DE TRÂNSITO  
BRASILEIRO

NOVA LEI SECA  
(LEI Nº 12.760)

PADRONIZAÇÃO

LEI SECA  
(LEI Nº 11.705)
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A Lei nº 13.546 incorporou ao CTB 
a previsão de pena de reclusão de cin-
co a oito anos para o condutor que 
praticar crime culposo na direção de 
um veículo automotor sob a influência 
de álcool ou qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência.

A Lei nº 13.281 passou a conside-
rar infração gravíssima, com valor pe-
cuniário multiplicado por dez, a recusa 
do condutor de ser submetido a teste, 
exame clínico, perícia ou outro proce-
dimento que permita certificar influên-
cia de álcool ou outra substância psico-
ativa que determine dependência. 

CRIME

GRAVIDADE
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Imagem sugerida: ilustração Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci
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Estes são alguns dos conceitos-chave que orientam 
o chamado pensamento científico, expressão que 
melhor define esta nova sessão da Revista Abra-

met. O verdadeiro cientista é um profundo admirador, que 
se maravilha diante da beleza e do funcionamento do uni-
verso, dedicando seu trabalho em compreender melhor 
como tudo funciona. Já a curiosidade, se estimulada, se de-
senvolve e pode alcançar as respostas que tanto buscamos. 

O cientista profissional não é mais curioso do que os 
não-cientistas. A diferença, no entanto, reside na disposi-
ção e no esforço de satisfazer a sua curiosidade, por meio 
da aplicação de métodos e construção do novo conheci-
mento. Sem os cientistas, avanços na medicina e na tecno-
logia seriam impossíveis. Eles são responsáveis pela criação 
de vacinas, medicamentos, eletricidade, veículos e por mi-
lhares de outros progressos.

Nas próximas páginas, colocaremos à disposição dos 
curiosos e admiradores da Medicina de Tráfego artigos cien-
tíficos criteriosamente selecionados, que trazem reflexões, 
análises, experiência e perspectivas que podem ajudá-lo a 
compreender melhor a nossa especialidade médica./

ADMIRAÇÃO, 
CURIOSIDADE E 
EMPIRISMO 

Flavio Emir Adura,  
diretor científico da Abramet 



/SESSÃO DA REVISTA 

52 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO



 | 53www.abramet.org.br

/PENSAMENTO CIENTÍFICO

e dos ossos da face (18,2%). As lesões de pescoço mais 
predominantes foram as fraturas (57,5%). 

Ocorreram 452 internações em que havia, simultanea-
mente, lesões na cabeça e no pescoço. A faixa etária mais 
afetada foi a de adultos jovens (47,3%) e as vítimas que 
mais sofreram lesões de cabeça e pescoço foram os moto-
ciclistas (50,7%). Taxas de letalidade por lesões de cabeça 
e pescoço são analisadas segundo a qualidade da vítima, 
notando-se que as mais elevadas se referem a pedestres e 
ocupantes de transporte pesado. 

Comparando suas taxas com as obtidas para todos os ti-
pos de lesão (conjunto de lesões), verifica-se que, para este 
grupo, a letalidade é de 2,5%, enquanto que para cabeça e 
pescoço é de 6,9%. 

O estudo das lesões de cabeça é de extrema importân-
cia, pois o TCE, em vítimas de acidentes de trânsito, mos-
trou-se responsável não só pela gravidade e fatalidade de 
uma significativa parcela dos casos, mas também pelo po-
tencial de gerar sequelas e incapacidades. O uso adequado 
de equipamentos de segurança pode diminuir a gravidade 
das lesões no caso de acidentes e o respeito às leis de trân-
sito pode evitá-los. /

Íntegra disponível bit.ly/ArtigoCabecaePescoco

 Maria Helena Prado de Mello Jorge¹;  
Ivana de Aguiar Mesquita²

O s acidentes de trânsito, mesmo demonstran-
do queda no número de óbitos nos últimos 
anos, ainda causam grande impacto na mor-

bimortalidade em nosso País. Entre as lesões que atingem 
os indivíduos vítimas desses agravos, as de cabeça e pes-
coço figuram como de grande importância, não só por sua 
alta frequência, mas principalmente, por sua gravidade e 
possíveis consequências. 

Ao buscar informações no banco de dados do Sistema 
de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no formato 
TabWin, é possível analisar conjuntamente internações re-
lativas a lesões decorrentes de causas externas (diagnóstico 
secundário) e internações por lesões em que a cabeça e/ou 
o pescoço foram atingidos (diagnóstico principal). 

Os resultados mostram que, de 174.397 internações 
por lesões decorrentes de acidentes de trânsito em 2015, 
no Brasil, 35.004 (20,1%) se deveram a lesões de cabeça 
e pescoço, sendo 99% destas relativas a traumatismos, 
objeto deste trabalho. Verificou-se absoluto predomínio 
de lesões de cabeça, com frequência mais elevada para o 
Traumatismo – TCE (76,1%) seguido das fraturas do crânio 

CABEÇA E PESCOÇO: ÁREAS 
VULNERÁVEIS NOS ACIDENTES  
DE TRÂNSITO

¹Professora Associada da Faculdade de Saúde Pública da 
USP; ²Médica Especialista em Medicina de Tráfego.
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COLISÃO COM IMPACTO TRASEIRO - 
SÍNDROME DE WHIPLASH E SÍNDROME 
DO CINTO DE SEGURANÇA -  
E SE A VÍTIMA FOR VOCÊ?

Verônica Hagemeyer¹, Carla Sanchez Portilla², Wallace Carneiro 
Machado Júnior³, Ivan Luciano da Silva4 , Emir Guimarães de 

Oliveira Silva5,Javier Alfonso Badejo Nieves6
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Os autores apresentam o caso de um passagei-
ro de veículo de transporte privado urbano 
conduzido em alta velocidade. A imprudência 

culminou em acidente automobilístico com impacto trasei-
ro (auto x anteparo fixo). O condutor nada sofreu e o pas-
sageiro foi diagnosticado com contusão pulmonar, fratura 
nos processos vertebrais transversos à direita em L1 a L3 
e discreto edema cerebral, que acarretaram internação em 
centro de tratamento intensivo. 

Nesse tipo de colisão, a velocidade e a aceleração im-
postas pelo veículo provoca uma hiperextensão do pescoço, 
capaz de produzir lesões ligamentares e discais. Os passa-
geiros transportados no banco de trás, incluindo crianças e 
animais, podem ser violentamente projetados para a frente 
contra os bancos e demais passageiros, contra o espelho re-
trovisor e o para-brisas - acompanhados ou não por ejeções 
do automóvel, se não estiverem com o cinto de segurança. 
Nesse tipo de trauma, as lesões mais esperadas são a Sín-
drome de Whiplash e a Síndrome do Cinto de Segurança.  

A Síndrome de Whiplash, popularmente conhecida 
como “Lesão em Chicote”, é uma das causas mais comuns 
de lesão no pescoço em acidentes automobilísticos. Quan-
do um veículo para de repente, ao bater ou ser atingido por 
trás, o mecanismo de aceleração-desaceleração de energia 
é transferido para o pescoço. Isto é, o cinto de segurança 
mantém o corpo da pessoa estático, mas a cabeça segue 
o movimento brusco para frente e, em seguida, para trás. 
Neste caso, é comum uma lesão de estiramento dos mús-
culos e ligamentos do pescoço para além dos limites nor-
mais de movimento.

Já a Síndrome do Cinto de Segurança, consiste em le-
sões esqueléticas, de partes moles ou viscerais, causadas 
pelo cinto de segurança de três pontos, na maioria das ve-
zes pelo uso incorreto do dispositivo. A flexão súbita com 
a contenção do cinto de segurança provoca fraturas tora-
colombares, a partir de um mecanismo de flexão e desvio 
do corpo vertebral. As fraturas vertebrais em L2, L3 e L4 
são as mais frequentes e típicas, pela ação contundente do 
cinto, e servem para alertar para outras eventuais lesões, 
como vasculares, viscerais abdominais e pélvicas. Esta é a 
razão pela qual o cinto deve estar ajustado à crista ilíaca 
abaixo do abdômen.

Adequadamente posicionado, com ponto de carga na 
crista ilíaca, diminuem as chances de lesão de órgão interno, 
pois a energia é distribuída através do osso. No entanto, se 
colocado incorretamente, pode causar hematomas na pare-
de abdominal (referidos como o sinal do cinto de segurança) 
e lesões na coluna lombar ou em órgãos intra-abdominais. 

O cinto de segurança reduz o risco de morte em mais 
de 45% dos impactos. Mesmo obrigatório, seu uso no ban-
co traseiro ainda não se tornou um hábito, como ocorre 
nos dianteiros, principalmente pela falta de fiscalização e de 
conscientização dos passageiros. Além disso, contribui para 
a imprudência a falsa sensação de que o compartimento 
traseiro do automóvel funciona como uma caixa de prote-
ção, tendo os bancos dianteiros de um lado e o porta-malas 
do outro.

É fato que os cintos de segurança salvam vidas. Eles são 
os dispositivos de proteção mais eficazes para reduzir le-
sões fatais e não fatais em caso de acidentes. As pessoas 
não se preocupam com a autoproteção quando entendem 
que ameaças à sua integridade são de baixa probabilidade. 
Entretanto, a responsabilidade pela vida é um dever de to-
dos: condutor e passageiro. 

O uso do cinto de segurança, tanto nos bancos diantei-
ros quanto no traseirotraseiro, mais do que uma determina-
ção da lei, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ain-
da assim, metade dos brasileiros não usa cinto de segurança 
no banco de trás.

Conforme relatado neste artigo, o passageiro em ques-
tão possuia uma boa percepção sobre a necessidade do uso 
do cinto de segurança no banco traseiro e sobre cuidados e 
riscos enquanto condutor ou passageiro, em virtude de sua 
participação obrigatória em palestras educativas da empre-
sa em que trabalha. A utilização do cinto de segurança foi 
certamente uma atitude que minimizou suas lesões e, pos-
sivelmente, salvou a vida do condutor. /

Íntegra disponível em bit.ly/ArtigoColisaoImpactoTraseiro

¹Mestre em Medicina, especialista em Medicina de Tráfego; 
²Médica radiologista pelo Instituto Carlos Chagas; ³Mestre em 
Ciências da Saúde e especialista em Medicina de Tráfego; 4Ex-
-diretor da Divisão Médica do Detran-RJ e especialista em Me-
dicina de Tráfego; 5Mestre em Gestão e chefe do CTI do Instituto 
Nacional de Traumato-Ortopedia; 6Médico pós-graduando em 
Radiologia pela PUC-RJ.



56 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO

/PENSAMENTO CIENTÍFICO

O RELATO
Condutor portando CNH categoria B em veículo para 

fins profissionais. Deslocava-se em alta velocidade numa 

via expressa de dois sentidos no centro da cidade do Rio de 

Janeiro. No banco traseiro, um homem de 41 anos se en-

contrava  com o cinto de segurança afivelado. Ao realizar 

ultrapassagem perigosa, o condutor desistiu da manobra e 

retornou à sua faixa original, perdeu o controle da direção 

e rodopiou na pista. Desgovernado, o veículo manteve des-

locamento aleatório no sentido da contramão, até invadir o 

canteiro central, de ré, colidindo a traseira com anteparo fixo 

(árvore). A posição final do veículo foi parte sobre a pista de 

rolamento e parte sobre o canteiro central.  Com a colisão, o 

passageiro foi deslocado para frente e “ricocheteado” para 

trás, mas mantido seguro ao assento pelo cinto de seguran-

ça de 3 pontos. No hospital, o diagnóstico imagiológico foi 

um discreto edema cerebral, contusão pulmonar e fratura 

nos processos transversos à direita de L1 a L3, sem lesões 

viscerais aparentes. Permaneceu internado por quatro dias 

na unidade de terapia intensiva. Recebeu alta hospitalar no 

10º dia de internação. O condutor do veículo nada sofreu.
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O uso de telefones celulares é uma ação com-
plexa, que envolve a parte cognitiva e opera-
cional, podendo interferir nas ações e reações 

exigidas ao volante. Falar ao celular na direção prejudica os 
reflexos, com respostas semelhantes à ingestão de 1g/l na 
alcoolemia. Muito comum no nosso dia a dia, o aparelho 
celular está cada vez mais presente nas mãos do motorista 
e tem havido também um crescimento exponencial nos gui-
dões (motocicletas). 

Este estudo teve como objetivo fazer uma revisão da 
literatura da relação entre direção e os riscos do uso do 
celular para os usuários das vias públicas, e propor medidas 
que reduzam as taxas vigentes. A busca foi realizada por 
meio dos descritores “Accidents, Traffic AND death AND cell-
phone”, “Traffic AND distracted”, “Cell Phone AND Accidents, 
Traffic”, “Distração Veicular e Celular” e “Celular e tráfego”. 

As pesquisas foram feitas nos portais: Ciências da Saúde 
Pubmed; Base de Dados da Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); e Biblioteca Ele-
trônica Scientific Eletronic Library Online (SciELO); foram 
utilizados os filtros de Clinical Prediction guides/broad, diag-
nosis/broad, etiology/broad, prognosis/broad, review e therapy/
broad, que resultaram em 73 artigos até outubro de 2018. 

De acordo com a literatura, as distrações relacionadas 
ao seu uso podem ser enquadradas em diferentes tipos, tais 
como: visual, auditivo, físico e mental. Os motoristas apre-
sentam maior prevalência de uso do celular na direção nos 
períodos da tarde e noite (43%) e na faixa etária inferior aos 
30 anos (51%).  Estudos mostraram que o risco de colisão 
aumenta quatro vezes se o celular estiver sendo usado du-
rante a condução nas estradas. 

Além disso, mais de 30% dos motoristas admitiram que 

CELULAR NA DIREÇÃO VEICULAR: 
REVISÃO DE LITERATURA

Áquilla dos Anjos Couto¹, Angela dos Anjos Couto², Cláudio Scorcine3, Lucila Bizari Fernandes do Prado4

/PENSAMENTO CIENTÍFICO
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a distração causou um acidente grave o suficiente para 
hospitalizá-los. A seguradora Líder, responsável pelo se-
guro de Danos pessoais causados por veículos automo-
tores de via terrestre (DPVAT), registrou o pagamento de 
268.550 indenizações de janeiro a outubro de 2018, com 
redução de 30% em morte/invalidez e aumento de 6% 
para despesas médico-hospitalares em relação ao mes-
mo período do ano anterior.

Ao avaliar a legislação, observam-se diversos países com 
leis especificas sobre o manejo de telefones celulares, proi-
bindo o uso do dispositivo em 26 dos 27 países europeus. 
Na Finlândia e Espanha, por exemplo, tem despertado o in-
teresse no uso de aplicativos e interações na rede de dados 
móveis, com consequente aumento de casos. 

Paralelo ao cenário mundial, no Brasil o Departamen-
to Nacional de Trânsito (Denatran) também tem registrado 
aumento de casos e infrações relacionados ao manuseio de 
celulares. As leis que punem o uso de telefones portáteis 
parecem minimizar a frequência de chamadas telefônicas 
frente ao volante. Novos aplicativos e configurações do 
smartphone foram criados na tentativa de restringir o uso 
do celular portátil enquanto o veículo está em movimento, 
como o “Modo Driver”, semelhante ao “Modo Avião”.

Os motoristas distraídos pelas conversas telefônicas de-
monstram adaptações nem sempre apropriadas na manei-
ra de dirigir como: flutuação da velocidade com redução 
inesperada em ruas, rodovias e túneis; irregularidades da 

variabilidade lateral; maior tempo de reação; frenagem 
tardia. Sabe-se, ainda, que conversar ao celular mantem 
a atividade mental direcionada à chamada, mesmo após 
o término da ligação, sob o “efeito pós-chamada” nos se-
gundos subsequentes. 

Com foco na redução do uso do celular na direção, 
estratégias alternativas foram criadas, como a compreen-
são e previsão de mensagens de texto, campanhas edu-
cacionais, feedbacks instantâneos sobre normas sociais e 
qualidade de direção. 

Diante do levantamento da literatura, faz-se necessária 
ampla divulgação sobre os perigos que envolvem o manejo 
do celular na direção veicular, a prevalência, a morbimorta-
lidade, o gênero e idade, a prevenção, os determinantes, a 
importância do tema e a legislação - bem como um efetivo 
programa de educação no tráfego como forma de preven-
ção e redução dos acidentes automobilísticos vigentes. /

Íntegra disponível em bit.ly/ArtigoCelularnaDirecao 

¹Médico de Tráfego pela Universidade Federal de São Paulo; 
²Graduada em Medicina pela Universidade Metropolitana de 
Santos; 3Doutor em Educação Física pela Universidade Federal 
de São Paulo; 4 Médica de tráfego e especialista em sono pela 
Escola Paulista de Medicina.
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CONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO
A quantidade e a velocidade com que as informações são produzidas criaram uma nova realidade para os médicos e de-

mais profissionais da área de saúde. Superar o desafio de manter-se atualizado, saber selecionar as informações relevantes 
e referendadas e geri-las são competências cada vez mais exigidas. Para ajudá-los nessa tarefa, reunimos aqui algumas das 
melhores fontes de consulta para ampliar seu conhecimento e melhorar sua atualização profissional.

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
Conselho Federal de Medicina (CFM), 110 págs., 2019

Nesta publicação, o CFM atualiza o conjunto de princípios que estabele-
cem os limites, os compromissos e os direitos assumidos pelos médicos no 
exercício da medicina. A publicação é resultado de um processo de quase 
três anos de discussões e análises. O documento é divido em 14 capítulos 
que versam sobre o respeito à autonomia do paciente, inclusive na fase da 
terminalidade da vida; a preservação do sigilo profissional na relação entre 
médico e paciente; o direito de o médico exercer a profissão de acordo com 
sua consciência; a possibilidade de recusa de atender em locais precários, que 
expõem ao risco pacientes e profissionais; entre outros. Leitura obrigatória 
para qualquer médico que preza pela ética.

MEDICINA DE TRÁFEGO, NOVOS TEMAS 
Flavio Adura e Ricardo Hegele, 213 págs., 2019,  
Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Editora Evangraf

Distribuída em 10 capítulos, a obra trata, com clareza e objetividade, a im-
portância do Exame de Aptidão Física e Mental (EAFM) realizado pelo Médi-
co de Tráfego. Aborda temas, que, até então, não eram tratados objetivamen-
te em outras publicações especializadas, como a avaliação psiquiátrica de 
condutores e candidatos a condutores de veículos automotores, transtornos 
do humor, transtornos ansiosos, sono e direção veicular. O livro ainda conta 
com capítulos específicos que detalham o que o especialista precisa saber so-
bre Atendimento Pré-Hospitalar e os fundamentos da Medicina Aeroespacial 
e da Altitude. Outra novidade é o capítulo especial contendo tabelas e info-
gráficos que resumem os principais tópicos do EAFM, sendo uma excelente 
ferramenta para consulta rápida e para estudos e preparação para provas.

ONDE ENCONTRAR?
Site do CFM - https://bit.ly/CodigodeEticaCFM

ONDE ENCONTRAR?
https://bit.ly/MedicinaTrafegoNovosTemas

Jackelyne Amaral

https://bit.ly/CodigodeEticaCFM
https://bit.ly/MedicinaTrafegoNovosTemas
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TRANSITANDO PELA PSICOLOGIA DO TRÂNSITO NO 
BRASIL: ONTEM, HOJE E AMANHÃ 

Juliana de Barros Guimarães, Patrícia Sandri e Ricardo Hegele, 196 págs., 2019, Asso-
ciação Brasileira de Psicologia de Tráfego (Abrapsit), Editora Evangraf

Escrito por duas psicólogas do trânsito e um médico de tráfego, o livro é divi-
dido em três grandes capítulos. O primeiro aborda a história da psicologia do trân-
sito, seu desenvolvimento, construções, impasses e conquistas em alguns estados 
do País. Na sequência, é apresentado o cenário atual da área no Brasil, trazendo a 
importância da perícia psicológica, a percepção do processo pericial para obten-
ção da CNH e os caminhos para a atuação da psicologia no trânsito e transporte. 
A terceira parte da obra visa a debater as perspectivas do olhar da especialidade 
médica, abordando temáticas de extrema importância, como o uso do celular, a 
população de idosos, a mobilidade urbana e inclusiva, entre outras. 

NO TRÂNSITO A MAIS DE 60: O ESPAÇO DO IDOSO 
NAS CALÇADAS, VIAS E RODOVIAS

Participantes: Antonio Meira Júnior, Flavio Adura e Verônica Hagemeyer 
Duração: 1h50 min

Uma verdadeira aula sobre a saúde do idoso no trânsito foi promovida  
pela Abramet durante o mês de julho de 2020. Por quase duas horas, 
especialistas discutiram os diferentes aspectos relacionados à condução 
de automóveis por idosos e a prevenção de acidentes entre pedestres 
nessa faixa etária. Para quem não marcou presença nesta classe virtual, 
vale a pena “repor a disciplina” com Antonio Meira Júnior (presidente), 
Flavio Adura (diretor científico) e Verônica Hagemeyer, (geriatra, médica 
de tráfego e chefe do Serviço de Perícia Médica do Detran-RJ).

/LIVROS

ONDE ENCONTRAR?
https://bit.ly/LivroPsicologiadeTransito 

ONDE ASSISTIR?
Canal Oficial do YouTube da Abramet 

https://bit.ly/LiveIdososAbramet 

https://bit.ly/LivroPsicologiadeTransito
https://bit.ly/LiveIdososAbramet
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PROTOCOLO DE NORMAS REGULAMENTARES PARA A ATUAÇÃO DO MÉDICO DE 
TRÁFEGO NO PROCESSO DA HABILITAÇÃO DE CONDUTORES E CANDIDATOS A 
CONDUTORES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (MOBILIDADE REDUZIDA)

Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), 19 páginas, 2018

O documento tem como objetivo padronizar condutas e esclarecer as dúvidas dos médicos acerca do processo de 
habilitação da pessoa com deficiência física (mobilidade reduzida). A avaliação médica dessa população requer conhe-
cimento técnico-prático de médico especialista em Medicina de Tráfego e atuação em conjunto com examinadores 
de trânsito. O Exame de Aptidão Física e Mental (EAFM) do candidato com deficiência física moderada ou grave deve 
ser realizado por Junta Médica Especial designada pelo diretor do órgão ou entidade executiva de trânsito do estado 
ou Distrito Federal. Se você busca aprimorar conhecimentos nesta área, a leitura deste protocolo é essencial.

/LIVROS

ONDE ENCONTRAR?
https://bit.ly/ProtocoloMobilidadeReduzida

https://bit.ly/ProtocoloMobilidadeReduzida
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O amanhã estamos construindo hoje, a cada dia 
deste novo tempo. E como construir esse fu-
turo pós-pandemia com a repercussão de tan-

to sofrimento e a imposição de tantos novos paradigmas? 
Quais as lições aprendidas? Quais mudanças vieram para 
ficar e terão de ser introjetadas na vivência em todos os 
campos do nosso novo dia a dia? Uma coisa já está clara: 
a forma como nos relacionamos e ocupamos espaços não 
mais será a mesma. Isso alcança diversas searas de interes-
se e atuação da Medicina de Tráfego, especialmente o uso 
saudável e seguro dos meios de transporte.

Aos poucos, o Brasil sai da quarentena em busca de alguma 
normalidade. A chegada do novo coronavírus e a necessidade 
de distanciamento social reduziram a mobilidade humana, os 
níveis de poluição nas grandes cidades e a circulação de veícu-
los. Os primeiros meses de prevenção mostraram ao brasileiro 
ruas praticamente vazias e um trânsito menos violento, muito 
próximo do que gostaríamos de experimentar todos os dias e 
que precisamos almejar. Um trânsito que preserva a vida.

Estudo recente indica que a transmissão da Covid-19 
está diretamente relacionada ao uso do transporte público, 
tornando mais vulneráveis parcelas da sociedade que não 
dispõem de veículo próprio, como profissionais autônomos, 
donas de casa e outros. Divulgada pela Unifesp em agosto, 
a pesquisa corrobora a percepção de que a população mais 
pobre compõe a maioria das vítimas: em uma escala de 0 
a 1, em que 1 é o índice mais alto, é de 0,8 o número de 
óbitos nos distritos em que o transporte público é o princi-
pal meio de deslocamento das pessoas. Quando avaliado o 
usuário de automóveis, o índice cai para 0,39.

Pesquisas como essa demonstram a importância de no-
vas orientações sobre os cuidados com o transporte públi-
co, para uma maior prevenção de doenças e proteção da 
saúde dos usuários e condutores. A Abramet tem se debru-
çado sobre este tema e já ofereceu contribuições, customi-

zando medidas de prevenção preconizadas pelas autorida-
des sanitárias nacionais e internacionais.

Assim como o uso dos diversos espaços públicos, novos 
paradigmas de higiene e capacidade terão de ser introje-
tados no acesso aos meios de transporte, tendo em vista 
que a necessidade de distanciamento social será reduzida 
apenas com o advento futuro da vacina anti-Covid-19. Esse 
novo código social deve ser absorvido pelas empresas pú-
blicas e privadas, ampliando o escopo da segurança e qua-
lidade no transporte público. Isso é possível com a adoção 
de medidas ancoradas na ciência e no esforço de se reo-
rientar procedimentos no dia a dia. 

A Abramet caminha junto com a sociedade brasileira, 
mobilizando seus especialistas para atualizar os profissionais 
e apoiar a população nessa travessia de um novo tempo. Só 
o conhecimento qualificado, de fonte reconhecida, pode-
rá nos dar as ferramentas necessárias para compreender a 
Covid-19 e abrir espaço para a busca da nova normalidade. 

Como será o amanhã? É cedo para afirmar quais serão 
os novos alicerces da vida em sociedade, mas, certamen-
te, hábitos contraídos neste período terão de compor uma 
nova rotina, ancorados nas recomendações e no conheci-
mento produzido pela ciência, bússola mais qualificada para 
orientar este novo tempo. O Brasil, assim como as demais 
nações, haverá de erradicar essa guerra e construir tempos 
de menos incertezas. Essa trajetória será cumprida tendo a 
ciência como guia. /

COMO SERÁ O AMANHÃ?
Por Dirceu Rodrigues Alves Júnior,  

diretor de Comunicação da Abramet
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