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Estudo destaca relação entre o
álcool, as drogas e a violência
Pesquisa constata que consumo esteve associado a mais da metade das mortes violentas em SP no período analisado
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Um grupo da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP) publicou
os resultados de uma pesquisa a respeito da associação
entre o consumo de álcool e
drogas com a ocorrência de
mortes violentas.
O trabalho coloca em
números os dados dessa relação, no caso, na cidade de
São Paulo. A descoberta é que
o consumo de álcool ou de
pelo menos um tipo de droga
guarda associação com mais
da metade (55%) das mortes
violentas ocorridas na capital
paulista entre 2014 e 2015.
O trabalho é resultado do
pós-doutorado do epidemiologista Gabriel Andreuccetti,
com a supervisão do professor
Heráclito Barbosa de Carvalho,
do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de
Medicina da USP, e em colaboração com o Departamento de
Medicina Legal da mesma universidade, com a University of
California, Berkeley, e apoio do
Instituto Médico Legal (IML) de
São Paulo. O artigo foi publicado no periódico Injury e contou
com apoio da Fapesp.
Para obter dados para o levantamento, Andreuccetti empregou um método de amostragem probabilística usando
a cidade de São Paulo como
população-alvo.
“Os casos amostrados
eram vítimas adultas, feridas
fatalmente, que tiveram causa
de morte súbita, inesperada,
violenta ou de outra forma não
natural, e que deram entrada
nas principais instalações médicas forenses que atendem
toda a cidade e seus 96 distri-
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Consumo de álcool ou de pelo menos um tipo de droga está associado a mortes violentas na capital paulista
tos”, disse à Agência Fapesp.
Segundo a legislação, as
vítimas de morte súbita, inesperada ou violenta devem obrigatoriamente ser submetidas a
um procedimento de autópsia
pelas equipes de perícias médico-legais (EPML). Anualmente,
ocorrem em São Paulo cerca de
7 mil mortes que se enquadram
nessa classificação. A maioria
é composta por homicídios
(26%), seguida pelos óbitos relacionados ao trânsito (20%) e
por suicídios (10%).
O trabalho de levantamento de casos de mortes violentas
ocorreu entre junho de 2014 e
dezembro de 2015. Para obter
uma amostra representativa
da cidade, Andreuccetti coletou
amostras de sangue de cadáveres durante autópsias pelas
diversas EPML da cidade, em
diferentes dias e horários da
semana, ao longo de 19 meses.

Vítimas que receberam
seis ou mais horas de tratamento médico devido ao evento de
lesão ou que sobreviveram pelo
mesmo período antes da morte
foram excluídas da amostra.
“Há um grande número de
casos de pessoas que deram entrada no hospital e vão parar no
Instituto Médico Legal. Em muitos destes casos, a lesão fatal
ocorreu de forma violenta ou
súbita, sendo que a vítima pode
ter estado sob efeito de drogas
no momento do acidente, crime
ou suicídio. Mas, devido à internação por mais de seis horas, os
vestígios de álcool e drogas no
sangue podem sofrer influência
após o evento traumático. Esses
casos foram excluídos do levantamento”, disse Andreuccetti.
O resultado final do levantamento chegou a uma
amostra com 365 mortes, todas violentas, súbitas ou ines-

peradas, que deram entrada no
IML. A amostra reuniu 104 homicídios (28,5% do total), 56
vítimas de acidentes de trânsito (ou 15,3%), 44 suicídios
(12,1%), 26 quedas (7,1%) e
21 casos de envenenamento
ou intoxicação (5,8%). Em 114
casos (31,2%), a morte súbita
ou violenta ocorreu de formas
que não as anteriores.
“Devido a diversas ações
governamentais no começo da
década (2010), a mortalidade no trânsito paulistano caiu
consideravelmente, junto com
a mortalidade por homicídios
que vem caindo desde a década
passada. Hoje a taxa de mortes
por homicídios é maior do que
no trânsito. Mas São Paulo é um
caso atípico. No Brasil como um
todo, essas flutuações foram
bem menores, e continua-se
morrendo muito por essas duas
causas”, disse Andreuccetti.

Amostras de sangue das vítimas
Uma vez estabelecidas as situações onde ocorreram as mortes, o
passo seguinte foi identificar quais
apresentavam vestígios de álcool ou
de drogas no sangue. Para tanto,
amostras de sangue de todas as vítimas foram submetidas a uma triagem
abrangente dos casos positivos para
uma variedade de medicamentos,
drogas ilícitas e álcool.
Foram verificadas a concentração
de álcool no sangue (via cromatografia gasosa), bem como a presença de
outras drogas, incluindo anfetaminas,
sedativos (calmantes) e ansiolíticos
(barbitúricos e benzodiazepínicos),
maconha, cocaína, opioides (metadona, morfina, heroína) e pó de anjo
(fenciclidina). A presença de drogas
no sangue foi detectada por meio do
ensaio de imunoabsorção enzimática
(ELISA), posteriormente confirmada
por espectrometria de massa.
Das 365 vítimas, 202 (55,3%) haviam ingerido álcool antes de morrer,
ou estavam sob efeito de drogas no
momento do falecimento, sendo que
63 só ingeriram álcool, 92 só usaram
drogas e 47 fizeram as duas coisas.
“De cada duas vítimas, uma
apresentava resquícios de álcool e/ou
drogas no sangue. Isso significa que
mais da metade das vítimas fez uso
de álcool ou drogas imediatamente
antes de morrer”, disse Andreuccetti.
O álcool foi a substância mais
prevalente entre as vítimas que
fizeram uso de qualquer tipo de
substância psicoativa, seguido pela

cocaína, maconha e os calmantes
e ansiolíticos. Mais especificamente,
entre as 202 vítimas positivas para
álcool e/ou drogas, 30,1% ingeriram
álcool, 21,9% cocaína, 14% maconha
e 11,5% benzodiazepínicos. 16,2%
usaram álcool e qualquer uma
dessas drogas. “Não esperávamos
prevalência tão elevada de drogas na
amostragem. De cada cinco vítimas
que usaram drogas, quatro usaram
cocaína ou maconha. É um dado
preocupante”, disse Andreuccetti.
No caso das vítimas de acidentes
de trânsito, quase metade (42,9%)
tinha traços de álcool no sangue e
uma em cinco (21,4%) estava sob
efeito de uma ou mais substâncias.
“Isso mostra que as drogas influenciam mais a violência interpessoal e o
álcool os acidentes de trânsito”, disse
Andreuccetti.
Com relação aos homicídios, em
nada menos que 59,6% das mortes
foi acusada a presença de alguma
substância psicoativa ou álcool no
sangue, sendo que 16,3% usaram
álcool e cocaína juntos.
No que tange aos casos de suicídio, o álcool teve a menor representação de toda a amostragem. Apenas
9,1% do suicidas haviam ingerido
álcool. Por outro lado, foi nesse grupo que o uso de benzodiazepínicos
se revelou um dos mais prevalentes.
Um em cada cinco estava sob efeito
desses medicamentos (18,2%).
Do total de 202 mortes positivas
para o uso de álcool ou drogas, havia

nove homens para cada mulher. E
cerca de uma em cada três vítimas
tinha menos de 30 anos. “É nessa faixa que se concentra o maior número
de vítimas de homicídio no Brasil. E
foi nessa faixa etária que se verificou
uma maior prevalência do uso de
outras drogas, em combinação ou
não com o álcool”, disse Andreuccetti.
A participação étnica se mostrou
similar: metade dos mortos era branco (50,3%) e a outra metade composta por indivíduos de outra etnia
(pardos, negros, etc.) (49,7%). 60,5%
das mortes ocorreram no período das
6 da tarde às 6 da manhã. Morre-se
de forma violenta mais à noite do que
de dia na cidade de São Paulo.
Histórico criminal
Um dado revelador é que, das
365 mortes, 15,9% das vítimas tinham algum histórico criminal. Entre
esses, o uso de outras drogas além do
álcool e o uso múltiplo de substâncias
foram maiores do que entre as vítimas
que não possuíam histórico criminal.
Sempre que possível, Andreuccetti tentou quantificar as vítimas
segundo o local de ocorrência da
lesão fatal. Isso foi feito verificando-se
a região da cidade onde o evento da
lesão ocorreu. Assim sendo, inferiu-se
que a maioria das mortes por violência quando sob a influência de drogas
ocorre no centro e na periferia, ou
seja, onde se concentram os maiores
centros de comércio e a população de
baixa renda, respectivamente.

Roaming
A TIM e a Oi celebraram acordo para prestação recíproca
do serviço de roaming nacional, que garantirá a conectividade aos seus usuários em mais de 800 novos municípios. Com
esse acordo, TIM e Oi expandem o acesso à rede de telecomunicações, melhorando a experiência de uso do serviço de telefonia móvel em favor dos seus mais de 95 milhões de usuários
do país, otimizando ainda o uso eficiente da infraestrutura e
permitindo o investimento em outras frentes em telecomunicações. A negociação prevê o uso da estrutura, no mínimo
na tecnologia 3G, nos municípios inicialmente contemplados
a partir do início do mês de Outubro e a prestação do serviço
será transparente, seguindo a mecânica da oferta/plano.

Energia solar
Para celebrar o dia do consumo consciente, a MRV Engenharia lançou o site “MRV Usina Solar” (www.mrvsolar.
com.br), uma plataforma que conta com dados atualizados
em tempo real sobre economias e benefícios sustentáveis
que são proporcionados pela energia solar fotovoltaica nos
empreendimentos da construtora. A iniciativa representa o avanço do investimento da companhia na tecnologia,
que prevê totalidade de lançamentos de empreendimentos
autossuficientes em energia elétrica nas áreas comuns até
o final de 2022. A MRV está investindo cerca de R$ 800 milhões neste modelo como forma de promover a democratização da produção de energia limpa, que está se tornando
mais acessível nos últimos anos. Além de informações sobre
o funcionamento das placas fotovoltaicas, dados, gráficos
e infográficos com estatísticas sobre o uso e produção da
energia solar, o MRV Usina Solar conta com cinco medidores
que informam ao internauta alguns benefícios da produção
deste tipo de energia.
Multiplataforma
A Nero AG anunciou o lançamento mundial do Nero Platinum 2019, nova versão do famoso estúdio em software da empresa alemã de tecnologia para um leque de usos que inclui,
entre outras missões, criar, fazer streaming, gravar, reproduzir e becapear vídeos, música e outros conteúdos multimídia.
Completando 23 anos em um mercado que mudou radicalmente desde os primórdios da chegada da música e do vídeo
ao Windows, o pacote de aplicativos nem de longe lembra suas
primeiras versões, que introduziram ideias como a de “queimar” CDs com música em MP3. Hoje, ele é multiplataformas e
atinge desde PCs até celulares e Smart TVs.

Smart Cities
A Oi apresentou, em conjunto com a Huawei, solução de
smart cities voltada para vigilância. Trata-se de uma plataforma de vídeo-monitoramento inteligente, que tem como
objetivo melhorar a segurança de locais públicos e privados.
A solução, desenvolvida pela Huawei para aplicação em cidades inteligentes oferece flexibilidade e dinamismo, através
de uma plataforma de armazenamento, análise de imagens
e correlação de eventos em cloud. Entre seus recursos, destacam-se alarmes de detecção de acesso indevido a área restrita e comportamentos suspeitos, reconhecimento facial
automático, leitura de placas (para identificação de carros
roubados ou irregulares, por exemplo), entre outros. Também é possível compartilhar informações com facilidade,
inclusive entre instituições públicas e privadas, mediante
acordo entre as partes. Vale ressaltar que a segurança dos
dados é total: a nuvem é privada, instalada dentro do ambiente do cliente.
Inception
Baseado no livro ‘Direto ao Ponto: Criando Produtos de
Forma Enxuta’, escrito por Paulo Caroli – Consultor principal da Thoughtworks Brasil e co-fundador da AgileBrazil –, o
treinamento Lean Inception foi criado para evitar o desperdício de tempo, dinheiro e esforço de equipes na construção
de produto digital e tem sido procurado e recomendado para
criadores da área. Pensando neste público, a CESAR School,
escola de inovação do CESAR, traz para o Recife a primeira
edição local da capacitação, que acontece no próximo dia 27
de outubro (sábado), das 9h às 18h, na sede da instituição.

