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INTRODUÇÃO:
As anfetaminas são drogas sinteticas que estimulam o sistema nervoso central reduzindo a fadiga e aumentando a vigilia;
popularmente conhecidas pelos motoristas de estrada como rebite,sendo que sua utilização tem aumentado
significativamente nos ultimos tempos em virtude da necessidade de cumprimento de horarios, portanto este trabalho se
justifica para que através dos resultados possa alertar a empresa e a classe avaliada quanto ao risco do uso/ abuso destes
e as consequencias que as jornadas extenuantes acarretam aos condutores.O objetivo do mesmo é de estabelecer a
existencia, perfil, padrão de uso de substancias estimulantes por motoristas profissionais.

METODOLOGIA:
Através de um estudo observacional analitico transversal, avaliar motoristas de uma empresa privada do RS atravé de
questionário socio-epidemiologico e posteriormente ceder amostra biologica de urina para analise através do metodo
imunocromatografico utilizando reagente diagnóstico Amphetamine Rapid Test da marca comercial Bioeasy.Após os
resultados obtidos na determinação de anfetaminas foi submetido a analise, tabulado e distribuído em gráficos de
frequência percentual e estatística descritiva utilizando o programa Microsoft Office Excel para Windows XP.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Dos 200 motoristas profissionais somente 25 aceitaram após convite verbal perfazendo um total de 12,5%, todos do sexo
masculino, com idade entre 26 e 55 anos, 14 referiram ser casados os demis solteiros e em união estavel, quanto ao nivel
de escolaridade 18 referiram ter o ensino médio os demais o ensino fundamental e 1 referiu ter o ensino superior.quanto ao
tempo de profissão 9 deles referiram menos de 5 anos os demais acima de 10 anos,a média de descanso diaria para 13
dos entrevistados foi de 7 a 10 horas diarias.Quanto ao resultado das analises as 25 amostras apresentaram resultado
negativo, porém quando questionados se em algum momento havia tido contato com algum tipo de compostos
anfetaminicos 7 deles afirmaram que sim e destes 7 6 ja haviam se envolvido em acidente de transito.

CONCLUSÃO:
Das 25 amostras analisadas todas apresentaram resultado negativo para anfetamina, cabe ressaltar que a pesquisa foi
realizada em empresa privada regida por normas e regulamentos e que possui programa interno de formação de
motoristas.
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