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O Dia da Infância, instituído pelo UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) em 24 de agosto, não é tão popular 
quanto o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. 
A proposta do Dia da Infância não é presentear com brinque-
dos, agrados e regalias, e sim promover uma reflexão sobre as 
condições de vida das crianças em todo o mundo. 

 

De acordo com o relatório da Situação Mundial da Infância, produzido pelo UNICEF, 50,3% da 
população infantil vive na pobreza. Estes índices são alarmantes, pois em países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento a população infanto-juvenil pode chegar a quase metade da população 
total. 

 

Um olhar, um sorriso e a pureza  das crianças brasileiras estão  em risco pelo que se constada nos 
dados oficiais divulgados. Seja pela falta de acesso a educação, pelo trabalho infantil ou explora-
ção sexual a infância perdida é considerada por muitas pessoas um dos motivos que fazem com 
que o Brasil seja considerado um país ainda em desenvolvimento. 

 

Segundo a última análise das condições de vida da população brasileira, produzida pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2002 e 2012, a sociedade brasileira passou por 
mudanças que produziram impactos significativos sobre as condições de vida da população. Se 
por um lado, o dinamismo do mercado de trabalho se traduziu no crescimento da população ocu-
pada e na formalização das relações de trabalho por outro os desafios de superação dos  gargalos 
como o acesso à educação infantil continuam. 

 

De acordo com o IBGE do total de crianças de 0 a 3 anos do Amazonas apenas 5,1% estão fre-
quentando a escola. O número de crianças matrículas sobe para 59,2% entre as crianças de 4 a 5 
anos e chega a 95,9% quando os estudantes chegam no ensino fundamental. 

 

Neste ano, celebra-se 25 anos da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança – a UNI-
CEF desafia a comunidade internacional a pensar de forma diferente sobre como promover a 
mudança para as crianças mais vulneráveis do mundo e às quais é mais difícil chegar. A organiza-
ção irá usar o seu papel agregador, para juntar governos, sociedade civil, representantes do setor 
privado, acadêmicos e outros, encorajando-os a usar os dados e o conhecimento da UNICEF pa-
ra promover mudanças relativamente às questões mais prementes com as quais as crianças enfren-
tam. 

 

Apesar dos progressos, os dados mostram que há muitas crianças que ficam para trás. Esta margi-
nalização é mascarada por médias estatísticas, que mostram uma melhoria geral, mas escondem 
disparidades no interior dos países. As crianças que são deixadas para trás tornam-se “invisíveis”. 

          

Fontes: UNICEF e Comissão Cidadã 

Agenda: 
 Dia Nacional da Saúde: 05 agosto 

 Dia do Estudante, do Advogado, do Garçom e dos Pais: 11 de agosto 

 Dia Nacional das Artes: 12 de agosto 

 Dia do Folclore e do Supervisor Escolar:  22 de agosto 

 Dia da Infância e de São Bartolomeu: 24 de agosto 

 Dia do Soldado: 25 de agosto 

 Dia do Psicólogo: 27 de agosto 

 Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto 

Dia da Infância 
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Relembrando dicas de boletins anteriores (agosto de 2010) 

Os distúrbios do sono estão entre os principais problemas dos motoristas 
profissionais 
Alerta aos profissionais sobre a importância de identificar e tratar distúrbios 
do sono que causem sonolência excessiva para garantir segurança nas estradas 
e qualidade de vida. “É importante que fiquem atentos à necessidade de ado-
tar hábitos mais saudáveis, bem como prevenir e tratar de seus problemas de 
saúde, gerados pela rotina estressante de trabalho – muitas vezes com uma 
jornada superior a 12 horas diárias”, afirma Flávio Alóe, médico neurologista 
especializado em distúrbios do sono do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 

“Entre todos estes males, acredito que um dos que mais afetam o dia a dia e a 
qualidade de vida dos motoristas são os distúrbios do sono, em função do 
desrespeito ao ritmo do organismo e do estresse gerado pela atividade”, diz Alóe. Segundo ele, a sonolência excessiva 
causada pela privação de sono ou pela troca de turnos de descanso (dia pela noite) amplia os riscos de acidentes auto-
motivos e ocupacionais por prejudicar a atenção, reflexos a memória e a capacidade de concentração, além de provo-
car irritabilidade. 

No Brasil, desde fevereiro de 2010, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN publicou a resolução 267, que 
estabelece que os motoristas profissionais devem fazer exames de qualidade de sono, com testes inclusive para identi-
ficar apneia, para renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Para Alóe, esta medida já resulta da constatação 
de que os transtornos do sono afetam a qualidade de vida e são responsáveis por diversos acidentes. “Porém, infeliz-
mente, não há dados recentes e confiáveis sobre ocorrências de trânsito e incidentes de trabalho, provocados por so-
nolência excessiva no País”, completa o especialista. 

Nos EUA, a National Highway Traffic Safety Administration (www.nhtsa.org), associação americana que regula a se-
gurança de tráfego nas grandes rodovias, estima que ocorrem, anualmente, 100 mil acidentes relacionados com priva-
ção de sono, o que gera 1.550 mortes e 71 mil lesionados e prejuízos correspondentes a US$ 12,5 bilhões por ano. 
Em países da Europa, como Austrália, Finlândia e Inglaterra, entre outros, estima-se que a sonolência ao volante é 
responsável de 10 a 30% de todos os acidentes de carro nas estradas. Alóe acredita que o percentual de acidentes bra-
sileiros também seja alto, porém muitos motoristas não identificam os distúrbios do sono, não procuram um especia-
lista para se tratar ou se automedicam, postergando o diagnóstico e o tratamento, o que pode causar com o tempo o 
agravamento da doença. 

De acordo com o neurologista, dirigir um veículo é uma tarefa cognitiva e perceptiva, complexa e dinâmica, o que 
torna fundamental que a pessoa apresente um nível adequado de vigilância que á a base da atenção, coordenação mo-
tora e tempo de reação coerente com as exigências da máquina e com as ocorrências da estrada. “Por isso, a sonolên-
cia e a privação de sono colaboram para aumentar de modo considerável os riscos de acidentes veiculares, pois redu-
zem o nível de vigilância necessária para conduzir o veículo com segurança. Quanto mais intensa a sonolência, maior 
o risco de acidente, exigindo maior esforço consciente para permanecer alerta e maior o grau de desatenção e redução 
dos reflexos”, ressalta o médico. Portanto, ao perceber sintomas significativos de sonolência, o motorista deve imedi-
atamente interromper a condução do veículo para evitar a ocorrência iminente de um acidente. 

“A sensação de sonolência é o marcador mais robusto e confiável de risco de vida para o motorista e para os outros 
usuários da via. Por esta razão, a percepção da intensidade do sono deve ser respeitada, bem como devem ser evitada 
a automedicação para manter-se acordado, pois a vida é mais importante que o cumprimento do prazo”, alerta o mé-
dico. 

O especialista ilustra a gravidade da sonolência afirmando que estudos comprovam que uma noite de sono não dor-
mida produz déficits operacionais em motoristas profissionais semelhante ao gerado por um nível de alcoolemia de 
0,10%, sendo que no Brasil a “Lei Seca” determina que o consumo máximo de álcool antes de assumir o volante é 
quase zero – 0,2 grama por litro de sangue. 

Principais distúrbios do sono 

• Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS): caracterizada pelo ronco (tradução sonora que indica diminuição 
do espaço da via aérea superior durante a passagem do ar) e repetidas obstruções da via aérea superior. A obstrução 
ocorre pelo fechamento completo (apneia), parcial (hipopneia), esforço respiratório ou limitação ao 

 fluxo aéreo. Trata-se de uma doença grave, que pode surgir desde a infância até a terceira idade, mas tem incidência 
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maior nos homens, na faixa etária de 35 a 65 anos.  

Os sintomas mais comuns são fragmentação do sono, sonolência diurna e cansaço, comprometimento da capacidade 
de concentração e da memória, bem como aumento da irritabilidade. Em alguns casos, mesmo tratando a apneia, o 
indivíduo ainda sente sonolência residual, que precisa ser tratada. 

• Insônia: é o sono inadequado ou baixa qualidade devido a um ou mais fatores como dificuldade para iniciar o sono, 
acordar frequentemente durante a noite com dificuldade para voltar a dormir, acordar muito cedo pela manhã e sono 
não revitalizante. 

Quando ocorre só por uma única noite ou por poucas semanas é chamada de insônia transitória. Se os episódios 
ocorrerem de tempos em tempos é chamada intermitente, se tornando crônica quando ocorre na maioria das noites e 
por um mês ou mais. Afeta homens e mulheres de todas as idades, embora pareça ser mais comum nas mulheres 
(especialmente após a menopausa) e em pessoas com mais 60 anos de idade. Seus principais sintomas são falta de 
energia, dificuldade de concentração e irritabilidade.   

• Transtorno do ritmo circadiano do sono associado ao trabalho em turnos: é um distúrbio do sono resultante do de-
sajuste do ritmo do sono e da vigília (estado de alerta) do indivíduo com o ritmo ambiental (noite e dia), gerando pre-
juízo nas atividades sociais e de trabalho dos pacientes. Assim, no transtorno do ritmo circadiano associado ao traba-
lho em turnos, o ritmo biológico do indivíduo não é mesmo exigido pelo seu turno de trabalho devido a mudanças 
frequentes de turno ou trabalho no período em que o indivíduo normalmente estaria dormindo. A porcentagem da 
população afetada por este tipo de problema depende de vários fatores, mas costuma ser maior em cidades grande, 
onde há um grande de número de trabalhadores em turnos. Os pacientes apresentam queda de rendimento no traba-
lho e têm grandes possibilidades de que cometa erros em tomadas de decisão e sofra com úlceras gástricas, depressão, 
problemas na gravidez, problemas isquêmicos no coração e faltas no trabalho. 

• Narcolepsia: é um distúrbio neurológico caracterizado por um estado de sonolência quase contínua e por crises in-
controláveis de sono durante o dia, que deixam o paciente em perigo durante a realização de tarefas comuns, como 
dirigir, cozinhar, etc. A sonolência excessiva diurna pode prejudicar a atenção, a concentração e o humor, trazendo 
consequências individuais, sociais e econômicas graves. Por ser pouco conhecida, os pacientes muitas vezes não pro-
curam tratamento médico e são tachados de preguiçosos e dorminhocos. Os pacientes sofrem também com baixa 
concentração de atenção; problemas de memória e sono noturno fragmentado com múltiplos despertares e pesadelos. 
Outros sintomas são: Cataplexia – perda reversível e súbita do tônus da musculatura voluntária, desencadeada por um 
estímulo emocional ou pela lembrança de uma situação emocionalmente saliente, como riso ou susto; Paralisia do so-
no – episódio breve no qual não se consegue realizar qualquer movimento voluntário, apesar de ter plena consciência 
o tempo todo; Alucinações hipnagógicas – geralmente acompanhadas por medo-terror. 

 
Fonte: Acorda para vida 

Crianças no trânsito 
Querer independência faz parte do desenvolvimento da criança, e os adultos, muitas vezes, querem 
apoiar essa crescente autoestima. No entanto, na hora de atravessar a rua, crianças não devem ser 
deixadas sozinhas. O risco de ocorrer um acidente pode ser reduzido com o exemplo dos adultos e 
com o ensino de um comportamento seguro para pedestres.  

• O mais importante a fazer para ensinar um comportamento de pedestre seguro é praticá-lo você 
mesmo: atravesse as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para 
pedestres e, antes de atravessar na frente dos veículos, faça contato visual com os motoristas para ter 
certeza de que eles te viram. 

A grande maioria das crianças menores de 10 anos de idade não consegue lidar seguramente com o trânsito. 

• Crianças têm dificuldade de julgar a velocidade dos carros, a distância entre elas e os veículos e a direção dos sons do 
trânsito. 

• Crianças pequenas muitas vezes têm opiniões erradas sobre carros. Elas pensam que os carros podem parar instanta-
neamente ou que, se elas podem ver o carro, o motorista também pode vê-las. 

• Crianças menores estão em crescente risco de morte e lesão por atropelamento nas entradas de garagens. Principal-
mente quando o veículo está dando ré, pois a altura delas é o ponto cego do motorista. 

• Alguns fatores aumentam a probabilidade de atropelamentos: alto volume de tráfego, grande número de veículos 
estacionados nas ruas, limites altos de velocidade estabelecidos e poucos dispositivos de segurança para pedestres, co-
mo passarelas e lombadas eletrônicas. 
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“Não há estrada longa quando há 
algo que se busca!”  

“Veja os seus erros, depois corrija 
os meus.”  

“Se não puder ajudar, atrapalhe. 
Afinal, o importante é participar!”  
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INDICADORES SSMAQ GERAL julho/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  26.102 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 567.334 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,878  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Estresse = pedra 

 Se pegarmos uma pedra, mesmo que pequena, e ficar-

mos segurando com o braço estendido, conforme o 

tempo vai passando ela parecerá cada vez mais pesa-

da., não importa que ela pese apenas 100g, ela vai pas-

sar a sensação de estar mais pesada com o passar do 

tempo.  Quando pensamos em um problema por um 

tempo, nada acontece, pensamos por mais um tempo e 

ela começa a machucar, pensamos nele durante todo o 

dia e começamos e nos sentir paralisados., incapazes 

de fazer qualquer coisa. 

Os problemas são como as pedras: lembre-se de solta-

los!  

Cigarro faz mal até pra quem não fuma 
No Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), o Instituto Nacional de Câncer, INCA, órgão do 

Ministério da Saúde responsável pela política de controle do câncer no País, aproveita para fazer um alerta: 

cigarro faz mal até para quem não fuma. As crianças são um dos grupos mais atingidos. Elas correm, por 

exemplo, um risco cinco vezes maior de sofrerem morte súbita sem razão específica. O tabagismo passivo 

é a terceira maior causa de morte evitável no mundo, superada apenas pelo tabagismo ativo e o consumo 

excessivo de álcool.. 

A fumaça aspirada pelo não-fumante apresenta níveis oito vezes maiores de monóxido de carbono, o triplo de nicotina, e 

até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas que a fumaça tragada. A fumaça que sai da ponta do cigarro contém, em 

média, três vezes mais nicotina e monóxido de carbono, e até cinquenta vezes mais substâncias cancerígenas do que a fu-

maça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro. 

Humor 


