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RESUMO: O uso abusivo de álcool interfere negativamente na vida do usuário, seja em termos individuais, 
seja em seu entorno social imediato ou na sociedade como um todo. As implicações sociais do abuso de 
álcool merecem atenção especial, uma vez que produz efeitos sobre a economia por gerar, grandes gastos 
aos cofres públicos ao requerer consideráveis investimentos do sistema de saúde, do sistema judiciário e de 
outras instituições sociais. Dentre os danos sociais decorrentes do uso abusivo de álcool, os acidentes 
automobilísticos merecem destaque especial. O álcool é uma droga de uso permitido ou tolerado, mas é 
capaz de afetar todos os aspectos da conduta humana. Estudos demonstram que grande parte dos 
acidentes de transito com vítimas é causado pelo uso indevido de bebidas alcoólicas que logo após ser 
ingerida se distribui pelo corpo e afeta o sistema nervoso central. Seu uso contínuo além de poder causar 
dependência está relacionado com várias doenças hepáticas, cardiovasculares e câncer além de outras. 
Conforme dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o Brasil tem aproximadamente 1,2 
milhões de caminhoneiros. A maioria deles enfrenta vários desafios e muitos deles são presos por consumo 
excessivo de álcool ao volante. Esse profissional tem grande importância para o desenvolvimento do país 
por ser ele que transporta grande parte da economia. Normalmente apresenta baixa escolaridade, não tem 
muito acesso a serviços públicos de saúde, e apresenta grande risco e vulnerabilidade para certas doenças 
tais como hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, obesidade, entre outras. O uso do 
álcool por si só já é um problema de grande proporção e aliado a outras questões como jornada intensa 
trabalho, privação do sono, distancia da família e dos amigos, estresse provocado pelo transito, condições 
inadequadas de trabalho, dentre outras toma proporções ainda maiores por colocar em risco a vida do 
próprio caminhoneiro e de outras pessoas que trafegam pelas estradas do país. Tal constatação despertou 
o interesse para o desenvolvimento desse projeto que pode ser justificado pela necessidade de se conhecer 
melhor os caminhoneiros desse local para futuramente se pensar em desenvolver ações educativas para 
essa comunidade  
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