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RESUMO 
 

PELIÇÃO, F.S. Avaliação da presença de drogas de abuso em amostras de 
sangue colhidas de vítimas fatais de acidentes de trânsito na Região 
Metropolitana de Vitória-ES. 2014. 113p. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2014. 
 
Dirigir sob a influência de álcool e drogas ilícitas tem sido um tema de crescente 
preocupação em países desenvolvidos, contudo a pesquisa toxicológica de outras 
drogas, que não o álcool, em vítimas fatais de acidentes de trânsito ainda é pouco 
estudada. Este estudo realizou a pesquisa toxicológica de álcool e drogas ilícitas 
(cocaína, anfetaminas e cannabis) em 391 vítimas fatais de acidentes de trânsito 
atendidas pelo DML de Vitória – ES, durante os anos de 2011 e 2012. As vítimas 
foram compostas por 337 homens (86,2%) e 54 mulheres (13,8%), com média de 
idade de 37 anos (mínimo 16 e máximo 83). Amostras coletadas de motoristas 
representaram 59% do total de amostras (n=230), enquanto passageiros e pedestres 
foram responsáveis por 14% e 12%, respectivamente (n=56 e n=46). Os acidentes 
automobilísticos foram responsáveis por 178 mortes (46%), seguidos por acidentes 
motociclísticos, com 149 mortes (38%) e por atropelamentos, com 59 mortes (15%). 
Para a pesquisa toxicológica de drogas ilícitas em amostras de sangue total, um 
método analítico combinando extração em fase sólida e análise quantitativa dos 
analitos por GC-MS foi desenvolvido e validado. Os analitos pesquisados foram: 
cocaína, cocaetileno, éster de metil ecgonina (EME), éster de metilanidroecgonina 
(EMA), anfetamina, metanfetamina, MDMA, MDA, MDEA, femproporex, 
anfepramona, Delta-9 THC e 11-nor-9-Carboxi-∆9-THC. A pesquisa toxicológica dos 
casos estudados determinou que 44,8% destes foram positivos para álcool e/ou 
drogas ilícitas. Não foram evidenciadas diferenças entre motoristas, passageiros e 
pedestres (motoristas = 45,9%, passageiros = 46,4% e pedestres = 45,6%). A 
detecção de álcool e/ou drogas foi mais frequente em vítimas do sexo masculino 
com idades entre 16 e 34 anos, positivos em 46,8% dos casos. Em geral, a droga 
mais prevalente foi o álcool, com 141 casos positivos (36,1%), dos quais apenas 
nove (2,3%) apresentaram alcoolemia inferior a 6 dg/L, seguida pela cocaína, com 
47 casos positivos (12%). Anfetaminas e cannabis tiveram positividades de 4,1%, 
com 16 casos positivos, cada. O uso simultâneo de álcool e outras drogas foi 
encontrado em 36 casos, correspondendo a 9,2% das vítimas e o uso de crack foi 
comprovado em 27,7% dos casos positivos para cocaína através da detecção do 
EMA. O alto índice de casos positivos em vítimas fatais de acidentes de trânsito 
sugere relação com o risco aumentado ao conduzir veículos automotores sob o 
efeito de álcool e/ou drogas ilícitas. Para a efetiva diminuição dos acidentes de 
trânsito relacionados ao uso de álcool e/ou drogas ilícitas, sugere-se a intensificação 
de ações de fiscalização direcionadas ao uso do álcool por motoristas, a formulação 
de leis do tipo per se, que definam quais drogas deverão ser pesquisadas no 
contexto do trânsito, e o estabelecimento do chamado consentimento implícito para 
fornecimento de amostras para realização de análises toxicológicas, visando a 
segurança do coletivo em detrimento de direitos individuais, como o de se recusar a 
fornecer amostras para realização de exames toxicológicos. 
 
Palavras-chave: drogas de abuso, trânsito, condutores de veículos automotores, 
acidentes fatais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os acidentes de trânsito permanecem como um grande problema de saúde 

pública. Estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 

mais de 1,2 milhões de pessoas morrem anualmente em consequência de acidentes 

de trânsito em todo o mundo, sendo que mais de 91% dessas mortes ocorrem em 

países em desenvolvimento. Além disso, grande parte dessas mortes ocorre na 

parcela da população correspondente a adultos em idade produtiva, com importante 

perda de força de trabalho e reflexo negativo na economia desses países (WHO - 

GLOBAL STATUS REPORT, 2009). 

De fato, os acidentes de trânsito também representam um elevado custo 

anual para os países em desenvolvimento. Numa estimativa conservadora, o 

Governo do Estado de São Paulo calcula que o custo dos acidentes de trânsito 

chega a cerca de 1% do PIB nacional (MARÍN, QUEIROZ, 2000). O Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estima que o custo total gerado por acidentes 

de trânsito é de R$ 22 bilhões por ano, sendo que a maior parte dos custos refere-se 

à perda de produção associada à morte das pessoas ou interrupção de suas 

atividades, seguido dos custos de cuidados em saúde, além daqueles associados 

aos veículos (IPEA, 2006). 

Apesar da constante adoção de medidas para aumentar a segurança no 

trânsito, ainda há muito que se fazer, especialmente nos países em 

desenvolvimento. São nesses países em que ocorre a vasta maioria das mortes por 

acidentes de trânsito (91,5%), apesar destes possuírem menos da metade dos 

veículos registrados no mundo (48%) (WHO - GLOBAL STATUS REPORT, 2009). 

O Brasil, por exemplo, possui uma taxa de mortalidade por acidentes de 

trânsito de 18,3 mortes por 100.000 habitantes. Essa taxa se manteve praticamente 

inalterada nos últimos 25 anos, enquanto alguns países desenvolvidos, como o 

Canadá, experimentaram reduções de 30 para menos de 10 mortes por 100.000 

habitantes nesse mesmo período (WHO - GLOBAL STATUS REPORT, 2009). 

De todas as mortes provocadas por acidentes de trânsito no mundo, cerca de 

62% ocorrem em apenas 10 países. São eles: China, Índia, Nigéria, Estados Unidos, 

Paquistão, Indonésia, Rússia, Brasil, Egito e Etiópia (WHO - GLOBAL STATUS 

REPORT, 2009). Esses países participam do projeto intitulado Road Safety in 10 

Countries (RS10), financiado pela Bloomberg Filantropia e que visa a condução de 
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atividades que irão promover a segurança nas estradas em um período de 5 anos 

(2010 – 2014) (WHO - ROAD SAFETY IN 10 COUNTRIES, 2010). 

No Brasil algumas medidas foram colocadas em prática na tentativa de 

diminuir os acidentes de trânsito, embora sem sucesso. Novas leis, controle de 

tráfego local, melhoria na segurança dos veículos e aumento no monitoramento 

eletrônico do tráfego falharam ao tentar reduzir mortes e lesões graves (BACCHIERI; 

BARROS, 2011). 

Dentre todas as possíveis causas de acidentes de trânsito, o uso de álcool e 

outras drogas é mundialmente reconhecido como um importante fator de risco. O 

uso dessas substâncias pode prejudicar a capacidade de julgamento do motorista e 

ocasionar o aparecimento de outros comportamentos de risco, como aumento de 

velocidade, agressividade, alteração de percepção e violação de regras de trânsito, 

que contribuem para o acontecimento de acidentes de trânsito (DAS et al., 2012; 

JONES; HOLMGREN; KUGELBERG, 2008a; MCINTOSH; O’BRIEN; MCKEGANEY, 

2006; WALSH et al., 2004). 

Nesse sentido, um tema de crescente interesse é o estudo do envolvimento 

do álcool, drogas prescritas e drogas proscritas interferindo na capacidade de dirigir 

veículos automotores e contribuindo para a ocorrência de acidentes (ELLIOTT; 

WOOLACOTT; BRAITHWAITE, 2009). 

De fato, o consumo de álcool e sua relação direta com acidentes de trânsito já 

são bem conhecidos pela sociedade, contudo a pesquisa toxicológica de outras 

drogas que alteram o comportamento de condutores de veículos ainda é pouco 

estudada, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil (JONES et 

al., 2009; NHTSA, 2010; YONAMINE et al., 2013). 

A relação entre o uso de álcool e o risco aumentado de acidentes de trânsito 

começou a ser comprovada durante a década de 1920, quando os carros passaram 

a ser produzidos em linhas de montagem, com considerável aumento da frota de 

veículos. Logo, os acidentes aumentaram e constatou-se que muitos desses 

acidentes estavam relacionados ao uso de álcool (MASON; DUBOWSKI, 1974). 

Não tardou muito para que o uso de álcool por motoristas começasse a ser 

fiscalizado. Nos Estados Unidos, a aplicação de testes químicos para esse propósito 

é utilizada desde a década de 1940, intensificando-se após 1965, quando o 

Congresso daquele país passou a discutir, mais profundamente, questões 

relacionadas aos meios de transporte (MASON; DUBOWSKI, 1974). 
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Desde então, observa-se um crescente interesse, por parte de diversos 

países, no estudo da participação do álcool e outras drogas nos acidentes de 

trânsito visando orientar a adoção de medidas que objetivam a redução da 

incidência desses acidentes (ALVAREZ; FIERRO; DEL RÍO, 2007). De fato, 

legislações proibindo a presença de álcool acima de certos limites, em conjunto com 

o uso de etilômetros no local de abordagem de motoristas, são estratégias adotadas 

há décadas por muitos países, mas a criação de novas leis e métodos capazes de 

detectar a presença de outras drogas além do álcool em motoristas é bastante 

recente em alguns países (VEISTEN et al., 2013). 

Nesse contexto, países europeus definiram como ações prioritárias para a 

redução no número de mortes no trânsito a atuação continuada contra o problema 

de motoristas que dirigem sob o efeito de álcool, bem como a busca por soluções 

para o uso de outras drogas que causem prejuízo na capacidade de operar veículos 

automotores (COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2001). 

De acordo com Ogden e Moskowitz (2004), a expressão “prejuízo na 

capacidade de operar veículos automotores” pode ser definida como qualquer piora 

no desempenho de habilidades necessárias a uma direção segura. 

No Brasil, o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei Nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), modificado pela Lei Nº 11.705, de 19 

de junho de 2008 (BRASIL, 2008), preceitua que: 

 
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência: 
Infração – gravíssima; 
 

Fato que chama a atenção sobre a realidade brasileira é que, embora haja 

previsão legal para aplicação de penalidades em condutores de veículos que 

estejam sob o efeito de outras substâncias psicoativas que causem dependência 

(drogas lícitas ou ilícitas), na prática não há ações específicas para identificação e 

quantificação desse problema. 

De forma semelhante, a Resolução Nº 432, de 23 de Janeiro de 2013 do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), em seu Art. 3º, determina que: 

 

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da 
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes 
procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: 
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I – exame de sangue; 
II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão 
ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de 
consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; 
 

Diante do exposto, torna-se necessário a realização de uma investigação 

toxicológica mais abrangente nas vítimas de acidentes de trânsito. Conforme 

sugeriram Alvarez, Fierro e Del Río (2007), os dados toxicológicos obtidos podem 

ser de grande utilidade para o desenvolvimento de políticas de prevenção 

direcionadas àqueles que dirigem sob a influência de drogas. 

Uma questão de grande importância jurídica, no entanto, é correlacionar os 

sintomas apresentados por um dado motorista com a substância utilizada, se é que 

existe alguma, já que os sintomas de uma intoxicação alcoólica, por exemplo, 

confundem-se facilmente com processos naturais, patológicos ou intoxicações por 

uso de outras substâncias (MASON; DUBOWSKI, 1974). Dessa forma, o uso de 

métodos que determinem com elevado grau de certeza a presença (ou ausência) de 

drogas em amostras biológicas de motoristas suspeitos de dirigirem sob o efeito de 

substâncias é extremamente importante. 

Sabidamente, a intensificação de fiscalizações policiais é eficaz ao retirar 

motoristas sob o efeito de álcool e/ou outras drogas de circulação, atuando na 

prevenção de acidentes. Adicionalmente, ações de fiscalização podem, se 

realizadas de forma adequada, mudar o comportamento de motoristas reduzindo a 

chance de reincidências por parte de alguns motoristas. Nesse sentido, a realização 

de exames toxicológicos é crucial para o sucesso de ações que visam a segurança 

no trânsito (LOGAN et al., 2013). 

Entretanto, um grande complicador para a execução de testes para 

comprovação do uso de drogas pode ser o consentimento do suspeito em fornecer 

as amostras para análise. As leis britânicas e norte-americanas, por exemplo, 

protegem fortemente os indivíduos de se auto incriminarem, ou como se acostumou 

a dizer no Brasil, “ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo”. 

Assim, segundo Mason e Dubowski (1974), há apenas três tipos de suspeitos 

de dirigir embriagados que consentem em fornecer amostras para exames: 1) Os 

ignorantes; 2) Os amedrontados ou apavorados; e 3) Aqueles que estão tão 

embriagados que não são capazes de avaliar as vantagens em recusar o 

fornecimento de amostras ou executar qualquer tipo de teste. 
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A necessidade de consentimento foi amplamente abandonada nos Estados 

Unidos após a aprovação de legislação que trata sobre “consentimento implícito”. 

Essa legislação baseia-se no princípio de que dirigir um veículo em vias públicas é 

um privilégio concedido pelo Estado e não um direito do cidadão, e a concessão da 

licença de motorista estipula que, caso o portador seja solicitado a realizar algum 

teste ou fornecer amostras biológicas ele terá que fazer, sob a pena de ter sua 

licença retida por períodos de seis meses a um ano (MASON; DUBOWSKI, 1974). 

No Brasil, de acordo com o Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o 

motorista que se recusa a fornecer amostras para testes que visam a detecção de 

álcool ou outras drogas também sofre penalidades administrativas, como multa de 

R$ 1.915,30, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo até 

a apresentação de condutor habilitado (BRASIL, 1997). 

Apesar da adoção de medidas semelhantes às aplicadas em outros países, 

dados do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) apontam que cerca 

de 20% dos motoristas abordados ainda se recusa a realizar o teste do etilômetro 

(DPRF, 2013).  

No caso de recusa do condutor em fornecer amostras para análise, a lei 

brasileira também permite ao policial fazer a constatação do uso de substâncias 

psicoativas através da documentação de sinais clínicos apresentados por este. 

Contudo, a lei não é muito clara quanto aos sinais a serem descritos e, sem uma 

análise direta que determine adequadamente a presença e a concentração de álcool 

e outras drogas, há grande chance desta se tornar ineficaz (PECHANSKY; 

CHANDRAN, 2012). 

Também é preciso considerar que as ações de fiscalização são muito 

voltadas para coibir uso de bebidas alcoólicas por motoristas através do uso do 

etilômetro e, além do fato do motorista frequentemente se negar a realizar o teste, 

esse procedimento não possui qualquer efetividade na identificação de outras 

drogas. 

Assim, apesar do Brasil possuir uma lei de trânsito extremamente rigorosa 

quanto ao limite de álcool em condutores de veículos automotores (atualmente, 

zero), na prática sua aplicação ainda é deficiente e as discussões legais a respeito 

do interesse individual versus interesse coletivo dificultam ainda mais sua aplicação 

(PECHANSKY; CHANDRAN, 2012). 
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Em alguns países, a suspeita de que um motorista esteja com suas 

habilidades prejudicadas devido ao uso de alguma droga pode ser levantada através 

de dois tipos de abordagem, a saber: comportamental e analítica. A abordagem 

comportamental é feita por agentes treinados, através do reconhecimento de sinais 

ou sintomas como: midríase, olhos vermelhos, tremor, ou pelo fato do motorista com 

resultado negativo no etilômetro, estar com suas funções visivelmente prejudicadas 

(JONES; HOLMGREN; KUGELBERG, 2007; WALSH et al., 2004). A abordagem 

analítica é aplicada após a identificação de um motorista que, supostamente, esteja 

sob o efeito de drogas, e pode ser de duas formas: 1) Aplicação de um teste rápido 

em amostras de saliva ou urina ainda no local da abordagem, como ocorre em 

alguns países europeus; e 2) Coleta de amostra biológica (frequentemente sangue) 

para análise por técnica cromatográfica em laboratórios capacitados. Não raro, 

ocorre a aplicação de todos os procedimentos acima descritos (WALSH et al., 2004). 

Ainda segundo Walsh et al. (2004), e baseado no exposto acima, há três 

principais tipos de leis sobre drogas e direção: 1) Leis que exigem a demonstração 

de que a(s) droga(s) utilizada(s) tornou ou tornaram o motorista incapaz de dirigir de 

forma segura; 2) Leis que exigem a demonstração de que a(s) droga(s) utilizada(s) 

tornou ou tornaram a capacidade de o motorista dirigir de forma segura 

prejudicada; e 3) Leis de tolerância zero, ou leis per se, que definem como crime a 

presença (em quantidades superiores aos cut-offs pré-estabelecidos) de drogas ou 

metabólitos em amostras biológicas de motoristas. 

Em suma, legislações do tipo per se definem que o achado de drogas em 

amostras de motoristas é suficiente para garantir a condenação do mesmo, 

independentemente de sua capacidade de dirigir estar ou não prejudicada 

(AUGSBURGER et al., 2005). Ou seja, essas leis se baseiam totalmente nos 

resultados dos ensaios analíticos e não necessitam de qualquer comprovação sobre 

o estado do motorista (DUPONT et al., 2012). 

Segundo Walsh et al. (2004), o principal motivo para a adoção desse tipo de 

legislação foi que, ao contrário do álcool, é muito difícil apenar motoristas que 

dirigem sob o efeito de outras drogas, pois não é possível estabelecer um limite para 

as substâncias controladas como existe para o álcool. Em resumo, a adoção de 

legislações per se tenta remediar a desigualdade que existe entre o uso de álcool 

em comparação ao uso de outras drogas (lícitas ou ilícitas) na direção de veículos. 
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Dessa forma, o achado de qualquer quantidade de droga(s) em amostras de 

motoristas configura crime equivalente ao uso de álcool acima do limite legal. 

De fato, a adoção desse tipo de legislação tornou mais fácil a aplicação de 

penalidades legais a motoristas que fazem uso de drogas. A necessidade de provar, 

em tribunal, que um dado motorista estava com capacidade diminuída ou 

prejudicada, ou mesmo que este estava incapacitado para dirigir veículos 

automotores de forma segura devido ao uso de drogas é uma abordagem difícil, e 

faz com que muitos desses motoristas não sejam punidos (OJANIEMI et al., 2009). 

Alguns países entendem que legislações per se são as mais adequadas 

atualmente. Nos Estados Unidos existe um esforço do Governo para que os estados 

adotem legislações desse tipo, como parte da Estratégia Nacional de Controle de 

Drogas (National Drug Control Strategy) para reduzir a prevalência de motoristas 

sob efeito de drogas em 10% até 2015 (DUPONT et al., 2012). Atualmente, 15 

estados norte-americanos adotaram, com algumas variações, legislações do tipo per 

se (DUPONT et al., 2012). 

Relatos de países como Finlândia, Suécia e Suíça, que adotaram legislações 

do tipo per se, mostram que as apreensões de motoristas dirigindo sob o efeito de 

drogas aumentou bastante, em grande parte devido a maior facilidade de aplicação 

da lei, com consequente estímulo aos policiais a continuarem abordando suspeitos 

(AUGSBURGER et al., 2005; HOLMGREN et al., 2008; JONES, 2005; OJANIEMI et 

al., 2009). 

Para comprovar que motoristas estavam sob o efeito de drogas quando da 

condução de veículos, o procedimento mais recomendado tem sido a coleta de 

sangue, considerado como a amostra mais adequada para avaliar se a capacidade 

de direção de motoristas está prejudicada devido ao consumo de drogas 

(AUGSBURGER et al., 2005; DUPONT et al., 2012; OJANIEMI et al., 2009; WALSH 

et al., 2004). 

De fato, o sangue é a amostra que fornece as melhores informações a 

respeito do estado de intoxicação do indivíduo. Certamente, os efeitos 

comportamentais que cada droga é capaz de produzir devem ser relacionados à sua 

concentração no cérebro, porém o melhor indicador da concentração de 

determinada droga no cérebro é sua concentração no sangue. Apesar disso, a 

análise de amostras de sangue total é mais trabalhosa que a análise de amostras de 

urina, por exemplo, necessitando de laboratórios especializados e de tecnologias 
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sofisticadas, aceitas como o estado-da-arte, mas, justamente por isso, são 

invariavelmente admissíveis em tribunal (DUPONT et al., 2012; WALSH et al., 2004, 

2008). 

Outras amostras, como urina, saliva e suor, são frequentemente utilizadas 

para avaliação toxicológica de motoristas, mas qualquer que seja a amostra 

escolhida, essa apresentará algum tipo de desvantagem relacionada à coleta, 

manuseio, transporte ou método analítico a ser utilizado. Ainda, dependendo da 

amostra, também haverá problemas relacionados à interpretação dos resultados 

obtidos (WALSH et al., 2004). Além disso, todas as amostras citadas acima podem 

não ser disponíveis no caso de avaliações post-mortem. 

Dificuldade presente na coleta de amostras de sangue em vítimas fatais 

refere-se ao pouco volume de sangue disponível em vítimas poli traumatizadas. 

Nesses casos, não é incomum que a coleta seja realizada de sangue acumulado em 

cavidades. Esse sangue, contudo, deve ser totalmente rejeitado para fins 

quantitativos pela elevada possibilidade de contaminação por bactérias ou pelo 

conteúdo estomacal e/ou urina, em casos de rompimento do estômago e/ou bexiga, 

respectivamente (KARCH, 2007). A coleta do sangue de cavidades cardíacas 

também não deve ser considerada para fins de análises quantitativas, devido ao 

fenômeno de redistribuição post-mortem que algumas drogas sofrem. Dentre as 

drogas pesquisadas neste estudo, o MDMA, o MDA e o MDEA são mais propensos 

a sofrer o fenômeno de redistribuição (DRUMMER, 2007). 

Para a análise toxicológica visando à detecção de drogas de abuso em 

amostras obtidas de motoristas, as técnicas analíticas mais utilizadas são a 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) e a 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas in tandem (LC-MS/MS). 

Independente da técnica a ser utilizada, é importante que o método utilizado seja 

capaz de detectar baixas concentrações dos analitos pesquisados. Esses valores, 

denominados cut-offs, ou valores de corte, são geralmente iguais ou muito próximos 

aos limites de quantificação do método, mas podem variar de estudo para estudo, 

principalmente, em virtude da lei existente em cada país (FARRELL; KERRIGAN; 

LOGAN, 2007; JONES et al., 2009; WALSH et al., 2008). A Tabela 1 mostra alguns 

valores de cut-off recomendados ou aplicados por diferentes autores. 
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Tabela 1 – Valores de cut-off de drogas de abuso em amostras de sangue em 
diferentes estudos (ng/mL). 

Analito 

(FARRELL; 

KERRIGAN; 

LOGAN, 2007) 

(WALSH et 

al., 2008) 

(CARMEN 

DEL RÍO et 

al., 2002) 

(KUYPERS et 

al., 2012) 

ANF 20 20 50 20 

METANF 20 20 50 20 

MDMA 20 20 50 20 

MDA 20 20 50 20 

MDEA 20 20 - 20 

COC 10 10 50 10 

CE 10 10 - - 

BE 50 50 - 50 

EME - 10 - - 

THC 2 1 10 1 

COOHTHC 5 5 - 5 

(-) Não especificado/não pesquisado. 

 
Dentre as substâncias mais comumente encontradas no sangue de motoristas 

estão a cocaína e metabólitos, o Delta-9 tetrahidrocanabinol (THC) e metabólitos, as 

anfetaminas, os opióides e os benzodiazepínicos, além do álcool. (AUGSBURGER 

et al., 2005; DRUMMER et al., 2003; KHIABANI et al., 2006; RAES; VERSTRAETE, 

2005; ROMANO; POLLINI, 2013; TOENNES et al., 2005). Sem dúvida, a escolha 

das drogas a serem pesquisadas deve levar em consideração a ocorrência dessas 

em cada região. Além disso, é recomendável a inclusão de novas drogas, como as 

drogas sintéticas e também o estudo voltado para a combinação entre diferentes 

drogas e entre drogas e álcool (WALSH et al., 2008). 

Em razão de tantas variáveis, os achados toxicológicos, usualmente, diferem 

entre si de forma significativa, no tipo e na frequência das drogas encontradas em 

motoristas de diferentes países ou regiões. Fatores como disponibilidade da droga, 

tradição, estilo de vida, existência de laboratórios clandestinos, vigilância policial e 

controle de fronteiras são determinantes para as diferenças entre os países (JONES; 

HOLMGREN; KUGELBERG, 2008a).  
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Por exemplo, em indivíduos vivos, a cannabis é a droga mais frequentemente 

encontrada em motoristas da Austrália, Suíça, Canadá e Dinamarca, enquanto a 

droga mais prevalente entre motoristas do Brasil é a cocaína (AUGSBURGER; 

RIVIER, 1997; PALMENTIER; WARREN; GORCZYNSKI, 2009; STEENTOFT; 

SIMONSEN; LINNET, 2010; ZANCANARO et al., 2012). Nos países nórdicos há 

maior prevalência no uso de anfetamina enquanto a pesquisa de opióides deve 

sempre ser considerada nos países europeus, de modo geral (AUGSBURGER et al., 

2005; JONES; HOLMGREN; KUGELBERG, 2008a; JONES; HOLMGREN, 2013; 

OJANIEMI et al., 2009). 

Estudos realizados com vítimas fatais ou gravemente feridas também 

apontam a cannabis como a droga ilícita mais frequentemente encontrada em 

grande parte dos países desenvolvidos, como Reino Unido, França, América do 

Norte e Austrália. A anfetamina foi droga ilícita mais comum na Suécia, Bélgica e 

Holanda, e a cocaína foi mais prevalente em estudos realizados na Espanha e em 

Nova Iorque (EUA) (CARMEN DEL RÍO et al., 2002; DRUMMER et al., 2003; 

ELLIOTT; WOOLACOTT; BRAITHWAITE, 2009; HACKETT; GARRISON; REEDER, 

2003; HOLMGREN; HOLMGREN; AHLNER, 2005; LEGRAND et al., 2012; MARZUK 

et al., 1990; MURA et al., 2006). 

Dados referentes a países da América do Sul, ou mesmo de outros países em 

desenvolvimento, são bastante escassos ou inexistentes. 

A seguir, uma abordagem sobre algumas das principais drogas e seus efeitos 

no trânsito. 

 

1.1 ÁLCOOL 
 

Álcool é a denominação comum para etanol ou álcool etílico. Trata-se de uma 

droga lícita e culturalmente aceita pela sociedade e, talvez por isso, figure como uma 

das substâncias psicoativas mais consumidas no mundo (OGA; CAMARGO; 

BATISTUZZO, 2008; SUZUKI; WATANABE, 2002). Em verdade, a prevalência anual 

do uso de álcool é de 42%, sendo cerca de oito vezes maior que a prevalência de 

uso de drogas ilícitas (5%) (UNODC, 2012). 

O álcool é um agente depressor do sistema nervoso central (SNC). Possui 

baixo peso molecular, sendo rapidamente absorvido pelo intestino delgado (cerca de 

80%) e pelo estômago (cerca de 20%). Em geral, o álcool começa a agir em cinco 
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minutos, com pico de concentração sanguínea entre 30 e 90 minutos (NCETA, 

2004). Ao contrário dos anestésicos, que deprimem as funções cerebrais de forma 

geral, o álcool atua, em um primeiro momento, em funções altamente integradas, 

como a coordenação motora fina. A análise de informações sensoriais, o controle de 

padrões de movimento mais complicados e a memória de curto termo são 

especialmente sensíveis ao álcool (OGDEN; MOSKOWITZ, 2004). 

Apesar de também ser classificado como um depressor do SNC, o álcool 

confere ao usuário um estado de euforia e desinibição (SUZUKI; WATANABE, 

2002). Contudo, o álcool está claramente associado a uma série de episódios de 

violência, tais como: assaltos, ferimentos em incêndios, quedas, afogamentos, 

abuso infantil, suicídios, acidentes de trabalho e acidentes de trânsito (NCETA, 

2004). Por tudo isso e mais os problemas na saúde de usuários advindos do uso 

crônico, o álcool é tido como a droga recreacional mais perigosa dentre todas, 

considerando o dano que ela causa tanto ao indivíduo quanto à sociedade (JONES; 

HARDING, 2013). 

Em relação ao trânsito, a capacidade do álcool em prejudicar a capacidade de 

operar veículos automotores é conhecida há mais de um século, tendo sido descrita 

pela primeira vez em 1904. Desde então, os efeitos do álcool na condução de 

veículos automotores tem sido estudados através de experimentos laboratoriais, 

testes em simuladores e em rodovias controladas, além de estudos epidemiológicos, 

todos com resultados concordantes a respeito do prejuízo provocado nas 

habilidades necessárias à condução de veículos automotores, culminando em um 

risco aumentado de se envolver em acidentes de trânsito (MARTIN et al., 2013; 

OGDEN; MOSKOWITZ, 2004). 

Estudo conduzido por GONÇALVES et al. (2012) demonstrou que o álcool, 

mesmo em doses baixas ou moderadas, apresenta efeitos prejudiciais em termos de 

segurança no trânsito, aumentando o comportamento de risco por parte do 

motorista. Outro dado interessante foi o achado de que o risco de aceitar uma 

carona em veículo conduzido por um motorista alcoolizado aumenta quanto maior é 

a quantidade de álcool ingerida pelo provável passageiro. De acordo com esse 

estudo, mesmo em baixas doses, o risco de aceitar uma carona de condutor 

alcoolizado é 3,52 vezes maior. 

O álcool pode afetar a capacidade de um indivíduo conduzir veículos 

automotores prejudicando suas habilidades cognitivas, diminuindo sua capacidade 
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de reconhecer e reagir a mudanças de circunstâncias, além de aumentar reações de 

agressividade (LIU; HO, 2010; OGDEN; MOSKOWITZ, 2004). O prejuízo causado 

pelo álcool nessas funções está diretamente relacionado à sua concentração 

sanguínea e à complexidade da tarefa a ser executada. Considerando que a 

condução de veículos automotores é uma tarefa naturalmente complexa e 

imprevisível, é possível concluir que o fator mais importante para definir se um 

motorista está inapto a dirigir é a sua concentração sanguínea de álcool (MARTIN et 

al., 2013). 

Nesse sentido, vários autores concordam ao afirmar que mesmo em baixas 

concentrações sanguíneas, o álcool é capaz de provocar algum tipo de prejuízo na 

capacidade de conduzir veículos automotores, ou seja, não há um valor de corte 

(cut-off) para as concentrações de alcoolemia no qual o motorista se torne 

subitamente inapto para dirigir e, quanto maior a concentração sanguínea de álcool, 

maior o prejuízo na capacidade de conduzir veículos automotores (GONÇALVES et 

al., 2012; MARTIN et al., 2013; OGDEN; MOSKOWITZ, 2004). 

Apesar de haver grande concordância de que há prejuízo de certas 

habilidades necessárias à direção segura a partir de qualquer concentração 

sanguínea de álcool, em termos de legislação, os valores de alcoolemia definidos 

em lei podem variar (OGDEN; MOSKOWITZ, 2004). Muitos países, como Alemanha, 

França, Bélgica e Austrália adotam em legislação o valor limite de 0,05 g%, 

recomendado pela Comissão de comunidades europeias (COMISSION OF THE 

EUROPEAN COMMUNITIES, 2001) e pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2009). A Suécia preconiza um valor limite de 0,02 g%, o Japão definiu o limite em 

0,03 g% e o Canadá e alguns estados norte americanos limitam os valores de 

alcoolemia em 0,08 g%, enquanto o Brasil, como comentado anteriormente, proíbe 

qualquer concentração acima de zero (BRASIL, 2008; JONES; HARDING, 2013; 

WHO, 2009). 

Há que se salientar a diferença existente entre as sanções administrativas e 

penais existentes no Brasil. Atualmente, motoristas flagrados conduzindo veículos 

automotores com qualquer concentração de álcool por litro de sangue estão sujeitos 

às sanções administrativas que determinam a aplicação de multa (dez vezes) e 

suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Adicionalmente, o achado de 

valores de alcoolemia iguais ou superiores a 6 dg/L (seis decigramas por litro de 
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sangue) estabelece ao motorista infrator pena de  seis meses a três anos de 

detenção (BRASIL, 2014). 

Outra questão de grande interesse e preocupação é o fato de que o álcool 

está, em muitas ocasiões, associado a outras drogas que atuam no SNC, sejam 

essas lícitas ou ilícitas. As drogas de maior interesse nesse contexto são os 

estimulantes (cocaína e anfetaminas), a cannabis, os narcóticos, os 

benzodiazepínicos e outros medicamentos psicoativos (OGDEN; MOSKOWITZ, 

2004). 

 

1.2 COCAÍNA 
 

A cocaína é uma droga ilícita com elevado potencial de causar dependência. 

Tem propriedade anestésica local e forte ação simpatomimética, atuando como 

estimulante do SNC (KLAASSEN, 2001; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

A cocaína é uma droga bastante abusada no Brasil. Dados do Escritório 

contra Drogas e Crime das Nações Unidas (UNODC) mostram que, enquanto o 

consumo de cocaína diminuiu na América do Norte e na Europa, no Brasil houve 

significativo aumento, passando de uma prevalência de 0,7% da população em 2005 

para 1,75% em 2011, (UNODC, 2013). 

Essa elevada frequência no uso de cocaína tem surgido como um problema 

relativo à segurança no trânsito em alguns países, já que muitos usuários dirigem 

sob o efeito dessa droga (JONES; HOLMGREN; KUGELBERG, 2008a). 

Segundo a assessoria de imprensa do UNODC, esse aumento no consumo 

de cocaína no Brasil pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da preferência no 

uso da cocaína, especialmente por jovens de centros urbanos, como também à 

maior disponibilidade da droga ligada ao aumento do tráfico via os países do Cone 

Sul (BBC BRASIL, 2013). Dados que apontam que as apreensões federais de 

cocaína mais que triplicaram desde 2004 corroboram esse dado (UNODC, 2012). O 

surgimento do crack e a popularização de seu uso também pode ter contribuído 

nesse sentido. 

O crack surgiu nos Estados Unidos nos anos 1980, entre 1984 e 1985, 

tornando-se rapidamente um problema de saúde pública (KLAASSEN, 2001; 

MARZUK et al., 1990). No Brasil, os primeiros relatos da ocorrência de crack são do 

início dos anos 1990 (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). O crack é constituído 
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pela cocaína na forma de base livre. Nessa forma a cocaína apresenta baixo ponto 

de fusão (98oC), permitindo assim sua administração pela via respiratória (fumada) 

(OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

A realização de análises toxicológicas visando à detecção e/ou a 

quantificação da cocaína em amostras biológicas exige prévio conhecimento dos 

fenômenos toxicocinéticos da droga, especialmente aqueles relacionados à sua 

biotransformação. Os principais metabólitos da cocaína são a benzoilecgonina (BE) 

e o éster de metilecgonina (EME). Uma associação bastante frequente é o uso 

concomitante de álcool e cocaína, resultando na transesterificação hepática da 

cocaína, formando o cocaetileno (KLAASSEN, 2001). O cocaetileno (CE) possui 

ação farmacológica comparável à cocaína, além de pronunciada cardiotoxicidade 

(KLAASSEN, 2001; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

Por vezes, a detecção de certos metabólitos fornece valiosas informações a 

respeito da via de administração. É o caso do éster metilanidroecgonina (EMA), 

formado pela pirólise da cocaína quando do ato de fumar a droga (Figura 2), sendo 

considerado um marcador dessa forma de uso (KLAASSEN, 2001; SCHEIDWEILER 

et al., 2003). 

O EMA é biotransformado pela ação de butirilcolinesterases em 

anidroecgonina, seu principal metabólito. A anidroecgonina possui uma maior meia-

vida, e poderia ser usada como um melhor marcador de usuários de crack 

(SCHEIDWEILER et al., 2003). 

A Figura 1 mostra os processos de biotransformação e o produto de pirólise 

da cocaína. 
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Figura 1 – Biotransformação e produto de pirólise da cocaína. Adaptado de: 
COGNARD et al., 2005. 
 

Usualmente, as concentrações de EMA em amostras forenses de sangue são 

bastante baixas, o que parece estar relacionado à sua rápida distribuição e 

metabolização. Além disso, é bastante difícil avaliar a exposição ao crack pela 

medida de EMA, pois há muita variabilidade na sua formação a partir da cocaína, 

principalmente, pelo fato de sua formação ser temperatura dependente 

(SCHEIDWEILER et al., 2003). 

Importante ressaltar que o EMA possui efeitos no sistema cardiovascular que, 

combinados com os efeitos cardiotóxicos da cocaína, levam a complicações 

cardiopulmonares mais intensas do que ocorre em outras vias de administração de 

cocaína. Os efeitos de EMA contrapõem-se aos efeitos da cocaína, diminuindo a 

contratilidade e estimulando a produção de óxido nítrico em células cardíacas 

(efeitos muscarínicos) (SCHEIDWEILER et al., 2003). 

Quanto ao prejuízo causado pela cocaína na capacidade de conduzir veículos 

automotores, acredita-se que este é resultado dos efeitos estimulantes e causadores 
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de euforia que essa droga possui, culminando em distrações ao motorista 

(SCHWILKE; SAMPAIO DOS SANTOS; LOGAN, 2006). Outros sinais de prejuízo na 

capacidade de direção de veículos automotores sob o efeito de cocaína incluem o 

aumento de velocidade, perda de controle do veículo, comportamento de risco, 

desatenção e prejuízo no controle de impulsos. Outra situação de risco ocorre 

quando os efeitos estimulantes da cocaína cessam, tornando-se evidentes nessa 

hora a fadiga, a depressão e a sonolência, que também são responsáveis por muitos 

acidentes (COUPER; LOGAN, 2004). 

Em consonância com o exposto acima, Movig, et al. (2004) mostraram que o 

uso de anfetaminas e cocaína (drogas com efeitos estimulantes) aumenta em duas 

vezes o risco de acidentes de trânsito. 

 

1.3 ANFETAMINAS  
 

As anfetaminas, cujas estruturas são mostradas nas Figuras 2 e 3, 

correspondem a um grupo de substâncias quimicamente relacionado à β-

fenetilamina e composto pela anfetamina e seus derivados, como anfepramona 

(dietilpropiona), femproporex, metanfetamina, 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA), 

3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), 3,4-metilenodioxietilanfetamina (MDEA), 

dentre outras (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

 

 
Figura 2 – Estrutura das anfetaminas. Fonte: SOUZA et al., 2011. 

 



   17 
Introdução 

 

 
Figura 3 – Estrutura das anfetaminas (metilenodióxi derivados). Fonte: GREEN et al., 
2003. 

 
Substituições no anel aromático ou na cadeia alifática da estrutura básica da 

anfetamina conferem diferentes efeitos aos compostos formados. Anfetaminas com 

substituições na cadeia alifática tendem a serem predominantemente estimulantes e 

anorexígenas, enquanto anfetaminas com substituições no grupo amino terminal 

apresentam atividade alucinógena em doses altas. Anfetaminas com substituições 

do tipo “metilenodióxi” no anel aromático, como o MDMA e o MDA, possuem efeitos 

tanto estimulantes quanto alucinógenos em doses relativamente baixas 

(CARVALHO et al., 2012). 

As anfetaminas são potentes estimulantes do SNC, atuando, 

farmacologicamente, como aminas simpatomiméticas nos receptores α e β 

adrenérgicos. As anfetaminas parecem exercer seus efeitos tanto por estimular a 

liberação de neurotransmissores das vesículas sinápticas quanto por inibir a 

recaptação dos mesmos na fenda sináptica (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008; 

CARVALHO et al., 2012). 

O entendimento dos processos toxicocinéticos das anfetaminas é necessário 

para a adequada interpretação dos resultados analíticos obtidos. Como exemplo, 

sabe-se que a principal reação de biotransformação da metanfetamina é uma N-

desmetilação, com formação da anfetamina. Contudo, a metanfetamina é bem 

menos metabolizada que o MDMA, por exemplo, sendo encontrada inalterada na 

urina em maiores quantidades que este último. O metabolismo do femproporex 

também produz anfetamina e o MDMA pode sofrer uma reação de dealquilação 

originando outra anfetamina, o MDA, sendo essa uma importante via de 

biotransformação (CARVALHO et al., 2012). 

A anfetamina e a metanfetamina são bastante abusadas devido aos seus 

potentes efeitos estimulantes. MDA, MDMA e MDEA são substâncias reconhecidas 

como designer drugs, ou drogas sintéticas, cujos efeitos buscados por usuários 

incluem aumento do nível de alerta, resistência, euforia, sentimento de proximidade 
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com outras pessoas e grande sociabilidade. Por esses efeitos o MDA, o MDMA e o 

MDEA são conhecidos como drogas entactógenas (PETERS et al., 2003). 

Em termos de prevalência mundial, o uso de anfetaminas aparece em 

segundo lugar dentre as drogas ilícitas, atrás apenas da cannabis (UNODC, 2012). 

Dados do UNODC mostram que cerca de 0,7% da população mundial, ou 33,8 

milhões de pessoas, fizeram uso de alguma anfetamina em 2010, sendo a 

metanfetamina a droga da classe das anfetaminas mais comumente apreendida no 

mundo, respondendo por 71% das apreensões em 2011 (UNODC, 2013). 

No Brasil, o consumo de anfetaminas apresenta-se de forma diferente de 

outras partes do globo. O país possui uma das maiores taxas de uso de anfetaminas 

com efeitos estimulantes e anorexígenos, principalmente o femproporex e a 

anfepramona, e os maiores usuários são: mulheres que desejam perder peso, 

jovens que buscam efeitos recreacionais e motoristas profissionais, em busca dos 

efeitos estimulantes dessas drogas para ajuda-los a dirigir sem muitas pausas para 

descanso (MARIOTTI et al., 2013). 

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através 

da portaria nº 52, de 06 de outubro de 2011, proibiu a venda do femproporex e da 

anfepramona, além do mazindol, em todo o território nacional, o que já ocorria há 

muito mais tempo em países desenvolvidos. Isso se deve, principalmente, ao risco 

de desenvolvimento de hipertensão pulmonar primária e ao grande potencial de 

abuso dessas drogas. 

Em relação ao risco existente em conduzir veículos sob efeito de anfetaminas, 

há relatos de condução em alta velocidade, menor eficiência ao realizar frenagens, 

atenção dividida diminuída, desatenção em geral, impaciência, visão turva, ataxia, 

habilidade diminuída em estimar e prever movimentos e direção de alto risco. Além 

disso, a capacidade de conduzir veículos de forma segura é bastante afetada na 

fase de diminuição da droga na corrente sanguínea, devido à intensa fadiga e 

sonolência, comuns a essa fase (COUPER; LOGAN, 2004; PETERS et al., 2003). 

Todos esses efeitos tem chamado a atenção para essa classe de drogas no 

contexto da direção de veículos automotores sob a influência de drogas em geral 

(PETERS et al., 2003). 
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1.4 CANNABIS 
 

 A cannabis é a substância ilícita mais utilizada no mundo (ASBRIDGE; 

HAYDEN; CARTWRIGHT, 2012). Cannabis, ou maconha, são os termos genéricos 

usados para designar os produtos da planta Cannabis sativa, que possui mais de 

400 substâncias químicas (canabinóides), das quais cerca de 60 são responsáveis 

pelos seus efeitos. O principal componente psicoativo da cannabis e outros 

preparados, como o haxixe, é o Delta-9 tetrahidrocanabinol (THC) (NCETA, 2004). 

Os principais metabólitos do THC são o 11-Hidróxi-Delta-9-THC (OHTHC) e o 

11-nor-9-Carboxi-Delta-9-THC (COOHTHC), formados a partir da oxidação do grupo 

metila na posição 11 (Figura 4) (SUZUKI; WATANABE, 2002). 

 

 
Figura 4 – Biotransformação do Delta-9 tetrahidrocanabinol (THC). Adaptado de: 
SUZUKI; WATANABE, 2002. 
 

O COOHTHC e o OHTHC, excretados principalmente pela urina, são 

metabólitos inativos e, por isso, suas concentrações não devem ser utilizadas para 

avaliar a capacidade de condução de veículos, já que seus achados podem refletir o 

uso pregresso (dias ou semanas) de cannabis (JONES; HOLMGREN; 

KUGELBERG, 2008b; MOVIG et al., 2004). 

Um verdadeiro desafio para a detecção laboratorial de THC é a rápida 

diminuição das suas concentrações no sangue após o uso da droga, principalmente 



   20 
Introdução 

 

quando a coleta de amostras biológicas demoram várias horas após o acidente ou 

abordagem policial (AUGSBURGER et al., 2005). 

O THC é a substância causadora de mudanças de humor, pensamentos, 

percepções e o principal responsável por afetar seriamente as habilidades do 

usuário na condução de veículos automotores (NCETA, 2004; UNODC, 2012). O 

THC diminui a capacidade de condução de veículos, aumenta o tempo de reação, 

prejudica a noção de tempo e espaço, afeta a coordenação motora, causa 

incapacidade em manter linha reta, aumentando o desvio lateral e deprimindo a 

capacidade de manter vigilância (COUPER; LOGAN, 2004). 

 Apesar dos riscos, a cannabis é, depois do álcool, a droga mais prevalente 

em amostras obtidas de motoristas, segundo diversos estudos (DRUMMER et al., 

2012; GROTENHERMEN et al., 2007; SCHWILKE; SAMPAIO DOS SANTOS; 

LOGAN, 2006). 

Além de seu uso ser bastante frequente, é comum que a cannabis seja 

utilizada em conjunto com outras drogas, sejam essas lícitas (álcool ou 

benzodiazepínicos) ou ilícitas (anfetaminas, cocaína ou heroína). Nesse caso, o 

risco de acidentes é bastante aumentado, especialmente em motoristas 

inexperientes (ALVAREZ; FIERRO; DEL RÍO, 2007; SCHWILKE; SAMPAIO DOS 

SANTOS; LOGAN, 2006). 

Essa elevada frequência no uso de cannabis com fins recreacionais traz 

sérios problemas relativos à segurança no trânsito (JONES; HOLMGREN; 

KUGELBERG, 2008b). Apesar disso, o uso de cannabis por motoristas é 

frequentemente observado em diversos estudos realizados em diferentes países 

(ALVAREZ; FIERRO; DEL RÍO, 2007; BLENCOWE et al., 2012). 

 

1.5 USO CONCOMITANTE DE MÚLTIPLAS DROGAS 
Além dos achados de positividade isolados para cada tipo de droga, outro fato 

de grande preocupação é a detecção simultânea de mais de um tipo de droga no 

condutor, já que o risco de acidentes é aumentado quando duas ou mais drogas são 

combinadas (BERNHOFT et al., 2012; GJERDE et al., 2011a; KUYPERS et al., 

2012; UNODC, 2013). 

Estudos de culpabilidade em acidentes comprovam o risco aumentado 

quando mais de uma droga é detectada simultaneamente em motoristas. A 

associação de cannabis ou cocaína com álcool, por exemplo, está associada com 
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uma maior culpabilidade do condutor no acidente (OR = 1.7) (DRUMMER et al., 

2004). Gjerde et al. (2011a) determinaram o risco de se envolver em um acidente de 

trânsito fatal em ordem crescente: sob o efeito de uma única droga < múltiplas 

drogas < álcool < álcool e drogas. Para detecção de uma única droga: drogas 

prescritas (medicamentos) ou cannabis < anfetamina/metanfetamina < álcool. 

 Outro estudo de culpabilidade realizado por Ogden e Morris (OGDEN e 

MORRIS apud DUPONT, 2012) em 442 motoristas vítimas não fatais de acidentes 

de trânsito em Victória, Austrália, determinou que 75% dos motoristas positivos para 

uma droga; 77% daqueles positivos para duas drogas; 93% daqueles positivos para 

três drogas; e 100% dos positivos para quatro drogas foram julgados responsáveis 

por seus acidentes. Como controle, constatou-se que 51% dos condutores com 

resultados negativos para drogas foram responsáveis por seus acidentes. 

 Em virtude de todo o exposto, diversos países tem demonstrado crescente 

preocupação no estudo desse tema, com o desenvolvimento de métodos analíticos 

capazes de detectar tais substâncias e endossando leis de trânsito de caráter mais 

restritivo (MOELLER; KRAEMER, 2002; SMINK et al., 2001). 

 Ao passo que, comprovadamente, existe forte relação entre os níveis de 

fiscalização e o número de acidentes relacionados ao uso de álcool e drogas, é 

preciso que métodos analíticos para a detecção inequívoca de tais substâncias 

estejam disponíveis para subsidiar ações que desestimulem a prática de condução 

de veículos automotores sob o efeito de álcool e/ou outras drogas (SWEEDLER et 

al., 2004). 

Dessa forma, não há dúvidas que a pesquisa de drogas sabidamente capazes 

de prejudicar a capacidade de um indivíduo conduzir veículos automotores deve ser 

considerada para a efetiva diminuição dos índices de violência no trânsito. 

De posse dos dados que revelem o perfil do condutor brasileiro quanto ao uso 

de substâncias psicoativas será possível subsidiar, a exemplo de outros países, a 

implantação de uma série de políticas públicas dentre as quais se destacam: o 

estabelecimento de programas de informação pública, a promoção de mudanças 

comportamentais, mudanças na legislação, dentre outras. 

Neste sentido, o presente trabalho apresenta como contribuição um método 

analítico desenvolvido e validado, capaz de detectar e quantificar drogas de abuso 

em amostras de sangue e, sua aplicação na investigação da presença dessas 

drogas em amostras de sangue total, coletadas de vítimas fatais de acidentes de 
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trânsito, ocorridos na Região Metropolitana de Vitória, ES. Serão apresentados 

também dados demográficos relacionados às vítimas e aos acidentes. 
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