
 

É ilegal dirigir com uma licença suspensa 

Dirigindo após um AIT 
(Ataque isquêmico transitório) em Ontário 
Informaçaõ para mim e minha família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posso dirigir depois de um AIT ou acidente vascular cerebral 
em Ontário? 
 

Em Ontário, meu médico ou enfermeiro praticante (NP) deve informar ao Ministério de 
Transporte (MTO) que eu tenho sofrido um AIT. 
 
Dependendo dos meus sintomas, o médico ou o NP poderá  optar por me aconselhar a não 
dirigir por um certo período de tempo após do AIT, em vez de fazer um relatório formal perante 
o MTO. 
 
Isso acontece porque pode ser perigoso para mim dirigir como resultado do AIT. A principal 
preocupação é o risco de sofrer um acidente vascular cerebral após ter sofrido um AIT, mas esse 
risco diminui com o tempo. 
 

As regras de Ontário dizem que: 

• Meu médico ou NP deve avaliar minha prontidão médica para dirigir 

• Minha prontidão para dirigir deve ser avaliada antes de voltar a dirigir 

É responsabilidade do médico ou do NP fazer um relatório ao MTO se houver preocupação 

suficiente sobre minha segurança para dirigir. O MTO analisará este relatório e tomará uma 

decisão sobre a suspensão ou não da minha carteira de habilitação. O MTO vai me notificar da 

decisão. 

 

Pontos principais 
 

Preciso discutir com meu médico ou enfermeiro antes de começar dirigir novamente 
para garantir que seja seguro fazê-lo. 
 
O meu médico ou enfermeiro pode querer fazer mais exames (por exemplo: médicos, 
etc.) antes de dizer que estou seguro para dirigir. 
 
 
 

Portuguese 



 

Qual é o processo para voltar a dirigir? 

1. Meu médico ou enfermeiro (NP) deve concordar que eu estou seguro para retomar a 

direção antes de começar a dirigir novamente. Eu preciso falar com meu médico ou NP se 

tiver alguma dúvida ou se meus testes já foram feitos e Eu não sei se estou seguro para 

voltar a dirigir. 

2. Meu médico ou NP pode me referir a um terapeuta ocupacional para mais testes para 

ajudar a determinar se eu estou seguro para voltar a dirigir. 

3. O MTO, meu médico ou o NP pode exigir que minhas habilidades de condução sejam 

testadas em um centro de direção especial para determinar se eu sou seguro para retomar 

a direção. Isso pode incluir: 

● Uma prova escrita 

● Um teste de condução em estrada 

● Um teste de visão 

Se minha licença for suspensa, a carta que recebo do MTO explicará o que fazer a seguir e me 

ligará aos centros de avaliação aprovados pelo Ministério. 

 

Como posso saber sobre o status da minha carteira e do meu 
expediente? 
 

Ligue para a Seção de Revisão Médica do Ministério de Transporte: 416-235-1773 ou ligue grátis 

para 1-800-268-1481 

Também posso ler mais sobre o processo de revisão médica na Internet em: 

http://www.mto.gov.on.ca/english/safety/medical-review-drivers.shtml     

Se Eu não concordar com a decisão final do MTO, posso apelar a decisão. Mais informação sobre 

como apelar serão incluídas na carta do MTO. 

 
 
 
Esta informação foi adaptada de “Dirigir após um acidente vascular cerebral - informação para pacientes e suas famílias” (© 
2011) com licença da Hamilton Health Sciences, Hamilton ON Canadá. 
 
Este recurso foi desenvolvido pelos membros da Rede de Cursos de Terapia Ocupacional do Sudoeste de Ontário. As consultas 
podem ser feitas para: swosn@lhsc.on.ca                                                                                                                     (Dezembro de 2018) 
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