
7 Motivos para Você Não Usar o Celular Enquanto Dirige 

 

Você sabia que mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados pelo uso indevido 
do celular? Checar WhatsApp, mandar um SMS, atender uma ligação ou atualizar o 
status das redes sociais pode parecer inofensivo, mas além da multa de R$ 85 reais e a 
perda de 4 pontos na carteira os motoristas ainda podem se envolver em acidentes 
fatais e prejudicar também a vida de terceiros.De acordo com pesquisas sobre o tema, 
checar o celular enquanto dirige aumenta em até 400% o risco de acidentes de 
trânsito. O uso do aparelho de telefonia móvel tira o foco da atenção dos motoristas e 
compromete a capacidade perceptiva das pessoas aumentando as chances de colisão. 
Para se ter uma idéia, usar celular enquanto dirige é tão ruim quanto guiar sob efeito 
de drogas e álcool. Se você ainda não acha que os celulares podem ser prejudiciais 
para a saúde no trânsito aqui vão 7 motivos para não usar o aparelho enquanto dirige: 

1- Médicos, físicos e especialistas garantem que é impossível realizar diversas tarefas 
ao mesmo tempo. A capacidade cerebral humana limita-se a executar uma tarefa por 
vez, já que dirigir exige foco, atenção e nenhuma distração, devido a necessidade de 
raciocínio rápido e reflexos imediatos, dirigir falando ao celular se torna inadmissível. 

2- As grandes empresas automotivas, cientes do alto risco de acidentes causados pelo 
uso indevido do celular, estão promovendo campanhas educativas para que os 
motoristas não desviem a atenção da estrada e respeitem as leis de segurança do 
trânsito.  

3- Estudos apontam que 1 em cada 3 acidentes que acontecem no Brasil são devido ao 
uso incorreto do aparelho celular, ou seja, a melhor prevenção é o bom senso. Jamais 
deve-se admitir ao condutores falar ao telefone ou checar mensagens enquanto dirige. 

4- Para se ter uma noção real das estatísticas, os acidentes causados por pessoas que 
trocam mensagens pelo celular no trânsito já ultrapassam os acidentes ocasionados 
pelo uso excessivo de álcool. 

5- Existem hoje diversas ações para conscientizar os motoristas dos riscos do uso de 
celular ao volante, uma delas é a criação de aplicativos que bloqueiam as funções do 
aparelho móvel enquanto o condutor estiver com o veículo em movimento. Ao liberar 
o aplicativo, o motorista recebe então uma mensagem com as ligações recebidas para 
retornar. 

6- Seja consciente! Ao usar o celular o motorista perde a visão 360 graus possibilitada 
pelos retrovisores e vidros dianteiros, ficando com a visão limitada, o que pode 
aumentar drasticamente o número de colisão com outros veículos, muretas, postes e 
etc;  

7- Pense nos outros! Os acidentes de trânsito geralmente envolvem terceiros. A 
irresponsabilidade de não cumprir com a lei pode acabar prejudicando pessoas que 
não tem nada a ver com a sua negligência ao volante. Agora que você já sabe de todas 
as consequências que essa imprudência pode ocasionar é importante estar atento e 
respeitar a lei! 

 


