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Coordenador(a): Josemberg Marins Campos - Docente
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Objetivos
Objetivo Geral: Atuar com equipe de saúde multidisciplinar e estudantes da graduação
em atividade de conscientização e atualização sobre a Lei Seca.
Objetivos Específicos: Desenvolver atividades educativas de caráter prático envolvendo
a equipe multidisciplinar sobre a Lei Seca; Alertar sobre os riscos da associação entre
álcool e direção para a vida; Alertar sobre as reações do álcool no organismo através da
colocação de pôsteres informativos nos ambulatórios a fim de auxiliar a prevenção de
acidentes de trânsito; Construir cartilhas explicativas sobre a Lei Seca que serão
distribuídas durante as ações do grupo; Propagar informações relacionadas à Lei Seca e
conscientização da condução segura e não associada ao álcool através de redes sociais,
mídia falada e escrita.
Resumo
O álcool é uma substância psicoativa depressora do sistema nervoso central que altera
percepções e comportamentos, podendo aumentar a agressividade e diminuir a atenção.
Sua utilização associada à condução de veículos representa um perigo não só para o
condutor, mas para todos os indivíduos que trafegam nas suas proximidades, pois
representa uma substância. Os acidentes de trânsito são causa de preocupação em saúde
pública. São a décima causa geral de mortalidade e a nona de morbidade no mundo
todo, ocasionando 1,2 milhão de mortes e 20 a 50 milhões de feridos ao ano,
principalmente em países de baixa e média renda.2,4 Esses números estão relacionados
a um custo elevado em serviços de saúde para a economia dos países. No Brasil, por
não existir uma definição formal para a 'educação de trânsito' - mesmo o Código de
Trânsito Brasileiro,5 que prescreve sua obrigação, não define seu escopo e natureza são as próprias práticas, realizadas por órgãos de transporte/trânsito, que dão seus
contornos, por meio de ações, como campanhas, palestras e distribuição de cartilhas e

manuais voltados aos usuários das vias públicas.
Diante dessa necessidade, nosso
trabalho prevê a propagação da informação relacionada à Lei Seca e suas novas
diretrizes, bem como a educação e uma maior civilidade no trânsito. Tendo como campo
o Hospital das Clínicas de Pernambuco, objetivamos uma inclusão de estudantes de
diversas áreas do conhecimento no convívio e aprendizado desse tema, visando
enriquecer as experiências profissionais e pessoais, colaborando para uma maior
compreensão do mesmo.

