






Por que não?
O uso do celular ao volante causa:
 1,3 Milhões de mortes

no trânsito por ano no 
mundo.

 25% dos acidentes estão 
relacionados à 
mensagens de texto.

 6x mais perigoso 
do que dirigir 
embriagado 

 64% dos acidentes nos 
EUA envolvem uso de 
celular

 Em 5 segundos (tempo 
para ler uma 
mensagem), a uma 
velociade de 100km/h 
percorre-se uma 
distância equivalente ao 
estádio do Maracanã



Expectativa



Realidade



Será uma nova doença?
O que caracteriza uma Doença? 

1. Ter uma história natural 

2. Mecanismos conhecidos 
(relativamente estereotipados)

3. Serem passíveis de prevenção

4. Causa 3.000 mortes por dia 
caracterizando Epidemia

O uso do 
celular ao volante 
é uma doença? 



Estatísticas Nacionais de Trânsito



Causa das Mortes: 
Uso do celular ao volante

MORTES ANUAIS POR IDADE



Racional 
Pesquisa Norte-Americana aponta que ao digitar, a 

pessoa destina toda atenção a essa atividade:

Publicação: Revista Epilepsy & Behaviour 2016/ Pesquisador William Tatum 
(Centro de Epilepsia da Clínica Mayo (Estados Unidos) 

Ao digitar no celular, 
uma proporção 
considerável de 
indivíduos apresenta 
um ritmo de ondas 
cerebrais até então 
desconhecidos.



Dados da Pesquisa

Duração: 16 meses

Instrumento: 
Vídeo eletroencefalografia (vídeo EEG)

Número de 
participantes: 
129 pessoas 

Análise: 
Função Cognitiva durante 
a realização de diversas 
atividades simultaneamente



Mais de 20% da população pode apresentar um
ritmo cerebral próprio e característico ao ato de
digitar em celulares

Algumas pessoas entram em transe ao usar o celular



Medidas Governamentais
LEIS DE TRÂNSITO 

- Infração GRAVÍSSIMA = 7 pontos na CNH e 
R$ 293,47 (Novembro de 2016) Art 253 (CTB)

- Aumento de 43% de infrações nos últimos 5 anos 
(uso de celular ao volante) 

- Uso de fone de ouvido é proibido  



Justificativa das Leis
Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) –
PREJUÍZOS

Visuais — Ex: Pegar algo no porta-luvas, trocar a estação 
do rádio ou virar a cabeça para trás para olhar a criança 
no banco traseiro;

Cognitiva — Retarda a reação frente alguma condição 
adversa de trânsito, como no caso de uma criança 
aparecer inesperadamente na frente do carro;

Física — Ocorre quando o motorista tira uma das mãos 
do volante para discar um número no telefone ou digitar 
uma mensagem de texto. As duas mãos no volante são 
cruciais para efetuar manobras de emergência;

Auditiva— A atenção do condutor se volta para os sons 
do telefone, provocando perda de percepção auditiva de 
uma sirene ou buzina de outro veículo.



Punição

LEIS DE TRÂNSITO 



Prevenção

MEDIDAS EDUCACIONAIS 

 Semana da 
responsabilidade 
social da SBN

 Projeto Pense Bem 

 Campanhas locais 



Mecanismos de prevenção

CONTROLE TECNOLÓGICO
Uso de aplicativos que impeçam ou coibam o 
uso do celular em trânsito:

Cellcontrol
Destinado para pais que querem impedir 
remotamente o uso do telefone pelos filhos 
(Android™ and iOS)

Drive Safe Mode
Outro aplicativo que impede uso de email e aplicativos 
de mensagem em movimento (Android™ and iOS)

Live2Txt
Bloqueia o recebimento de mensagens quando 
ativado antes de inciar a direção.(Android)

Drivemode
Transforma mensagens de texto em áudio - (Android)

https://www.cellcontrol.com/
https://itunes.apple.com/us/app/cellcontrol/id661169580?mt=8
https://drivesafemode.com/
https://drivesafemode.com/
https://itunes.apple.com/us/app/cellcontrol/id661169580?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.call.disconnect&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.call.disconnect&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.call.disconnect&hl=en
https://drivemode.com/
https://drivemode.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drivemode.android


Campanha nacional

https://www.youtube.com/watch?v=tF9c6_JCWqg

Campanhas internacionais

https://www.youtube.com/watch?v=HbjSWDwJILs

https://www.youtube.com/watch?v=tF9c6_JCWqg


https://www.youtube.com/watch?v=SpNooPX7UoQ

https://www.youtube.com/watch?v=SpNooPX7UoQ

Campanhas internacionais








