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O presente projeto de lei visa criar o DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS no município de São Paulo em consonância com a Lei 
Estadual nº 10.613 de 19 de junho de 2000 de autoria da então Deputada Estadual Edir Sales. 

Trazer a conscientização para o âmbito da legislação municipal da cidade de São 
Paulo é da mais alta relevância e importância, pois temos acompanhado pelos noticiários cada 
vez mais acidentes decorrentes do uso de álcool bem como o aumento da violência após o uso 
da mesma substância. 

Ao criarmos a data estamos alertando a população dos perigos e males provocados 
pelo consumo de bebida alcoólica. 

De acordo com a OMS Organização Mundial de Saúde, droga é toda substância que 
introduzida em organismo vivo pode modificar uma ou mais de suas funções. Dentro dessa 
avaliação, entretanto, podemos destacar que existem as ilícitas, aquelas cuja comercialização 
é proibida por provocar altíssimo risco de causar dependência física e / ou psicológica, como é 
o caso de drogas como cocaína, maconha, crack e outras. E existem as lícitas, legalmente 
produzidas e comercializadas como o álcool, tabaco, medicamentos, inalantes e solventes. 

Precisamos adotar medidas que surtam efeito na sociedade, que haja uma 
conscientização ao abandono do uso do álcool. 

O álcool é um poderoso agente que causa depressão ao sistema nervoso central do 
corpo humano, sendo capaz de produzir distúrbios de personalidade, atitudes impulsivas e 
desinibição social. 

Os efeitos físicos do uso do álcool são devastadores: cirrose hepática, neurose, gastrite 
e perda de consciência (coma alcóolico) entre outras graves doenças. O uso do álcool também 
pode causar suicídio. 

O álcool também aumenta em três vezes o risco de acidentes industriais e no trânsito. 

Há 10 anos era sancionada a lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca. Desde que foi 
aprovada, em 2008, a legislação ficou menos tolerante com quem dirige e ingere álcool, 
impondo mudanças no comportamentos dos motoristas e ajudando a reduzir mortes no 
trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, 
indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por acidentes de 
trânsito no país. Em 2008, quando a lei foi implementada, o SIM registrou 38.273 óbitos por 
essa causa. Em 2017, dados preliminares, já apontam a queda para 32.615 casos. 

Em quase 10 anos, a nova legislação evitou a morte de 40.700 pessoas e a invalidez 
permanente de outras 235 mil. Essa é a projeção feita pelo Centro de Pesquisa e Economia do 
Seguro (CPES), órgão da Escola Nacional de Seguros. 

"Se não fosse a Lei Seca, os acidentes teriam provocado perdas mais acentuadas de 
vidas humanas e também econômicas. O endurecimento das penas e a fiscalização 
contribuíram para evitar uma tragédia de proporções ainda maiores. Foi verificado que a 
punição mais severa tem impacto direto na violência do trânsito", afirma a economista Natália 
Oliveira, que coordenou o estudo. 

No estado de São Paulo, de 2008 a outubro de 2017 foram aplicadas 244.929 multas 
decorrentes do uso do álcool antes de dirigir, de acordo com dados do Detran SP. Esses 
números são resultados do Programa Direção Segura e das operações rotineiras da Polícia 



Militar do estado, além da fiscalização nas rodovias. E para se ter uma noção do aumento no 
número de multas aplicadas em cada ano, em 2008, foram 11.724 contra 43.234 de 2017. 

No estado com a maior frota do país, são 29.464.998 carros registrados, as 
fiscalizações da Lei Seca são feitas praticamente todos os dias no estado que abriga a maior 
frota do país. "Agora, na Copa do Mundo, estamos fazendo durante os trinta dias blitz da 
Polícia Militar e da Direção Segura". 

De acordo com um estudo realizado com 53.034 pessoas maiores de 18 anos pelo 
Vigitel, que compõe o sistema de Vigilância de Fatores de Risco para doenças crônicas não 
transmissíveis do Ministério da Saúde, de 2011 a 2017, a frequência de adultos que admitem 
conduzir veículos motorizados após terem ingerido qualquer tipo de bebida alcóolica aumentou 
16% em todo o país. 

Segundo os cálculos dos cientistas, um ano consumindo diariamente apenas uma dose 
de álcool - isto é, 10 gramas puros da substância, o equivalente ao encontrado em uma 
pequena taça de vinho tinto (100 ml) com 13% de álcool por volume; uma lata de cerveja (375 
ml) com 3,5% de álcool; ou uma dose de uísque ou outros destilados (30 ml) a 40% por volume 
- já aumenta o risco de desenvolvimento de uma das 23 doenças ou problemas relacionadas 
ao seu consumo - que vão de cardiovasculares a câncer, passando por infecções respiratórias, 
cirrose e diabetes, bem como violência interpessoal, acidentes de trânsito, afogamentos e 
outros ferimentos não intencionais - em pessoas com 15 a 95 anos em 0,5% se comparado a 
uma abstinência total no período. Já se o consumo chegar a duas doses por dia este risco 
sobe em 7%, enquanto no caso de cinco doses diárias ele vai para 37% maior. 

No Brasil, os homens tomam em média 3 doses de álcool por dia, e as mulheres, 1,5 
dose. Assim, aqui no país o maior número de vítimas anuais de doenças relacionadas ao álcool 
está entre eles, com estimadas 76 mil mortes, enquanto 21 mil delas também falecem 
anualmente por problemas relacionados ao consumo de bebidas. 

A data escolhida vai de acordo com a Lei Estadual supracitada que dispõe sobre a data 
de 01 de setembro como o dia estadual de combate ao alcoolismo. 

Sendo assim, são essas as razões que nos levam a propor e solicitar o apoio dos 
parlamentares na aprovação da presente proposição. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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