
A visão... ver e enxergar para uma direção segura.



Para dirigir, o sentido da visão desempenha um 

papel muito importante, de modo que contar 

com uma visão adequada é fundamental para o 

bom desenvolvimento da tarefa. Cerca de 90% 

das informações que recebemos ao dirigir vêm 

da visão.

Quando a capacidade visual se encontra 

diminuída, podemos ter uma visão inadequada 

dos sinais de trânsito ou outros objetos que se 

encontrem na via, errar o cálculo nas distâncias 

em relação a outros veículos, objetos ou 

imprevistos.



Por exemplo,se um motorista tem...

• hipermetropia não corrigida, pode apresentar 

cansaço visual e/ou sonolência;

• miopia e astigmatismo - a visão de longe é afetada.

Algumas dicas para uma boa visão ao volante...

• É importante ver e ser visto. 

• Usar óculos de sol e de grau caso necessite.

• Manter sempre limpos o para-brisa e os espelhos.

• Piscar com certa frequência para que os olhos se 

mantenham bem lubrificados.

• Cuidado com os ofuscamentos(por exemplo, túneis 

ou por outros veículos), podemos demorar alguns 

segundos para recuperar a visão adequada. 



• A velocidade influi no que vemos, a uma velocidade maior, 

o campo visual é menor. Ajuste a velocidade às condições 

da via, ao clima e ao trânsito.

• À noite, temos mais dificuldade para ver, por isso lhe 

recomendamos a direção diurna.

• Fazer descansos periódicosnos ajuda a descansar a vista e 

recuperar a atenção visual.

• Devemos ver e enxergar, precisamos processar em nosso 

cérebro aquilo que estamos vendo para que possamos 

enxergar, registrar e identificar as informações.

Caso perceba que sua visão está alterada ou diminuída, 

consulte um profissional médico. E lembre-se que você deve 

não apenas ver, mas também enxergar, estar ciente do que 

acontece ao seu redor enquanto dirige, a percepção e a 

atenção são fundamentais.



facebook.com/cepamobilitycare @cepamobilitycare

Neste mês de Maio Amarelo, aderimos à campanha JUNTOS 
SALVAMOS VIDAS! lembrando que o ano inteiro trabalhamos com 
esse compromisso e objetivo.

Sigamos transitando por este caminho rumo a uma mobilidade 
segura para todos.

Contamos com você!

https://www.facebook.com/cepamobilitycare
https://www.instagram.com/cepamobilitycare/

