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Segurança da Criança-Passageiro
6 recomendações fundamentais

a lesões mais graves. Viajar num SRC voltado para trás reduz, entre 
90 e 95%, a ocorrência de morte e ferimentos graves em crianças. Um 
SRC instalado de frente confere uma proteção de 60% comparativa-
mente com uma criança sem qualquer tipo de retenção.
A acrescentar ao risco, a não utilização de um sistema de retenção ade-
quado por todos os passageiros, incluindo crianças, poderá ainda ser 
penalizada com uma multa de 120€ por cada passageiro desprotegido.

Como escolher o SRC adequado?

�1.��Antes�da�compra,�deve�confirmar�que�a�cadeira�se�ajusta�perfeita-
mente ao veículo em que vai ser utilizada. 

2.��Deve�igualmente�verificar�se�a�cadeira�respeita�as�normas�interna-
cionais. Existem atualmente dois regulamentos em vigor:

2.1  Regulamento R44/04: demonstrado pela eti-
queta “E” com o número de homologação co-
meçado por 04. Apesar de já não se encontra-
rem à venda, ainda podem ser utilizadas 
cadeiras homologadas pela versão anterior do 
R44 e nesse caso o número de homologação 
começa por 03; no entanto, nas cadeiras mais 
antigas aumenta a possibilidade de erros na 

instalação e utilização. Segundo este regulamento, os SRC distribuem-
-se em grupos de acordo com o peso da criança:

Introdução

Os acidentes rodoviários representam a 1ª causa de morte e de inca-
pacidade em crianças e jovens, nos países desenvolvidos. 
A divulgação da importância de utilização dos sistemas de retenção 
para crianças (SRC) e a implementação e execução de estratégias 
preventivas contribuíram para a descida da taxa de mortalidade infan-
til por acidente rodoviário nos últimos anos, estando Portugal, neste 
momento, abaixo da média europeia. 
De 1998 a 2010, o número de mortes de crianças por acidente rodovi-
ário diminuiu 73%. Mesmo assim, morreram quase 1000 crianças em 
12 anos nas estradas portuguesas e, por cada morte, cerca de 130 
ficaram�feridas.�A�maior�parte�das�mortes�continua�a�ocorrer�com�as�
crianças passageiro (57%) e o grupo de adolescentes acima dos 14 
anos é o mais afetado.

Porquê utilizar um SRC?

O transporte das crianças no automóvel é uma rotina cada vez mais 
comum no dia-a-dia das famílias. Como tal, mesmo para curtas distân-
cias, é essencial a utilização correta de um SRC adequado.
Em caso de acidente, uma criança não protegida corre 2 a 10 vezes 
maior risco de morte ou lesões graves do que se fosse instalada num 
SRC. As crianças são mais vulneráveis do que os adultos: o seu cor-
po, mais pequeno e leve, é projetado com mais força e a maior fragi-
lidade do esqueleto e maior peso e dimensão da cabeça predispõem 

Tabela I • Grupos de SRC de acordo com o peso (R44/04), adaptada da Orientação Técnica n.º 001/2010 da DGS1.
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2.2 Regulamento R129 / i-Size: consiste numa versão atualizada e 
melhorada do R44/04, em que a referência passa a ser a estatura da 
criança, em vez do peso. Foi criado com o objetivo de aumentar a 
proteção, reduzindo o risco de instalação incorreta do SRC, introdu-
zindo requisitos para embates laterais e a obrigatoriedade do trans-

porte das crianças viradas para trás até 
aos 15 meses.
Estas cadeiras deverão conter o símbolo 
representado, que indica a altura (75 cm 
ou 105 cm) e peso máximos da criança 
de�acordo�com�a�cadeira.�A�fixação�destas�
cadeiras ao automóvel é feita através do 
sistema ISOFIX. 
Poderá continuar a utilizar as cadeiras 

homologadas pelo anterior Regulamento R44/04, não sendo neces-
sário trocá-las de imediato. O Regulamento i-Size estará em vigor 
em simultâneo com o R44/04 durante um período de tempo ainda in-
definido.�O�R129�/�i-Size�aplica-se�apenas,�por�enquanto,�a�cadeiras�
com cintos internos (sistemas integrais). Os restantes sistemas (não 
integrais), como as cadeiras de apoio e bancos elevatórios, continu-
am para já apenas a ser homologados pelo R44/04.

Como e onde Instalar o SRC?

Por lei o transporte das crianças deve ser efetuado no banco da reta-
guarda. São exceções possíveis:

•��Idade�<�3�anos,�se�a�criança�utilizar�uma�cadeira�virada�para�
trás, com o airbag do lugar do passageiro obrigatoriamente de-
sativado; 

•��Idade�≥�3�anos,�se�o�automóvel�não�dispuser�de�cintos�de�se-
gurança nos lugares traseiros ou não possuir banco na reta-
guarda.

Os SRC podem ser instalados no automóvel utilizando o cinto de 
segurança�completo,�também�designado�de�3�pontos�de�fixação�(tem�
uma precinta subabdominal e outra diagonal) ou através do sistema 
ISOFIX. Este último, mais recente, reduz os erros de instalação e 
as folgas. 
Deve assegurar a correta instalação do SRC, lendo o manual de ins-
truções�e,�se�necessário,�pedindo�ajuda�a�profissionais�experientes�
(como, por exemplo, técnicos de segurança infantil da APSI). Por 
vezes há incompatibilidades entre os SRC e os automóveis que não 
permitem instalá-los corretamente, reduzindo consequentemente a 
proteção conferida.
No�transporte�nos�lugares�de�trás�prefira�o�lado�direito,�atrás�do�pas-
sageiro da frente. Dessa forma há mais garantias de que a criança 
entre e saia do automóvel sempre pelo lado do passeio, mais prote-
gido do trânsito envolvente.
Durante a utilização, mesmo na ausência da criança, o SRC deve 
permanecer�fixo�ao�banco�do�carro�(através�do�cinto�de�segurança�
ou sistema ISOFIX). Uma cadeira solta é um projétil que pode causar 
lesões ao condutor e/ou passageiros numa simples travagem.

As 6 Recomendações fundamentais:

        1.     Todas as crianças devem ser 
transportadas em cadeiras 
voltadas para trás pelo menos 
até aos 18 meses.   
Esta é a melhor forma de prote-
ger o seu bebé. Os bébés têm 
a cabeça grande e pesada e o 
pescoço frágil, sendo assim

 mais suscetíveis a lesões graves ou mortais. 
Deve prolongar até o mais tarde possível a utilização da cadeira do 
grupo 0+. Se a criança for transportada à frente, o airbag frontal tem 
que ser obrigatoriamente desativado.
As alcofas não são aconselhadas porque, quando a criança viaja 
deitada, perpendicularmente ao movimento do veículo, as forças de 
um choque frontal (os mais perigosos) são transformadas em im-
pactos laterais para o cérebro do bebé, com maior risco de lesões 
muito graves.

   
2.      Crianças até aos 3-4 anos devem 

continuar a viajar voltadas para 
trás. Em caso de acidente, as ca-
deiras voltadas para trás salvam a 
vida de 9 em cada 10 crianças. Já 
há em Portugal cadeiras maiores, 
para instalação em sentido contrário 
à marcha do automóvel, e que per-
mitem mais espaço para as pernas 
da criança. 

Existem�modelos� com�e� sem� Isofix,� não� sendo� este� último� funda-
mental pois as folgas são mais perigosas nas cadeiras instaladas 
de frente.

  3.     Crianças a partir dos 3-4 anos 
devem ser transportadas em 
cadeiras de apoio.  As 
crianças com mais de 15kg ou 
105 cm já podem usar uma ca-
deira de apoio (banco elevatório 
com costas), em que o cinto de 
segurança do próprio veículo 
prende a criança e a cadeira em 
simultâneo;

o�cinto�de�segurança�deve�ficar�justo�sobre�o�corpo�da�criança,�para�
que distribua as forças de um embate ou travagem sobre as zonas 
ósseas da raiz das coxas, do esterno e do ombro, como no adulto. 
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4.     Depois dos 8 ou 9 anos, as crian-
ças podem utilizar apenas um 
banco elevatório. A baixa estatura 
e a imaturidade pélvica da criança 
impedem o correto posicionamento 
do cinto de segurança. Sem o banco 
elevatório, a criança pode sofrer le-
sões graves dos órgãos abdominais 
e da medula espinhal, durante um 
acidente ou travagem. 

Não deve ser utilizado demasiado cedo, sobretudo em viagens longas 
em que a criança adormeça, nem em lugares sem o apoio de cabeça.

5.    Crianças com 135 cm de altura e 12 
anos de idade podem ser transporta-
das apenas com  o cinto de seguran-
ça do carro, corretamente posicio-
nado. A precinta horizontal deve apoiar 
sobre os ossos da bacia e nunca sobre 
o abdómen. A precinta diagonal do cin-
to�de�segurança�deve�ficar�apoiada�no�
tórax (sobre o esterno)e a meio do om-
bro e não junto à face ou pescoço nem 
descaída sobre o braço. 

   

Agradecimento a Helena Sacadura Botte,  Técnica de Segurança Infantil da APSI 
(Associação para a Promoção da Se-
gurança Infantil), pela cuidada revisão 
do artigo.
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6.      Mesmo depois dos 12 anos as crianças, devem ser transpor-
tadas sempre que possível no banco traseiro.   
 Estudos demonstram que os lugares de trás são considerados 
mais seguros, tanto em colisões frontais (geralmente as mais vio-
lentas) como laterais. 
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◊ IX  Curso Endocrinologia Pediátrica – Parte 2 - Curso de Crescimen-
to e Tiróide    

Local:�Anfiteatro�do�Hospital�Pediátrico�-�CHUC
Data: Coimbra, 20 e 21 Outubro de 2016
Organização:��Unidade�de�Endocrinologia�Pediátrica��|�Hospital�Pediátri-

co��-�CHUC,�EPE�
Informações: congressos@asic.pt

◊ XV Curso Básico de Ortopedia Infantil
Local: Auditório�Hospital�Pediátrico
Data: Coimbra, 16 de dezembro de 2014
Organização:�Serviço�de�Ortopedia�Pediátrica�-�CHUC,�EPE
Informações: Asic - congressos@asic.pt

◊ 13º Encontro da Sociedade de Infeciologia Pediátrica
Local: Auditório�Hospital�Pediátrico�-�CHUC,EPE
Data: Coimbra, 7 de outubro 2016                                                     
Organização: SIP - Sociedade de Infeciologia Pediátrica da SPP
Secretariado: ASIC - congressos@asic.pt

◊  II Curso de Gastrenterologia e Nutrição Pediátrica do HP-CHUC 
«GastrAoCentro»

Local: Auditório�do�Hospital�Pediátrico�-�Coimbra
Data: 25 e 26 de novembro 2016
Organização: Gastroenterologia�e�Nutrição�Pediátrica�-�HP-CHUC
Secretariado: ASIC - congressos@asic.pt

Cursos, Encontros, Congressos....

Agendados em 2016

Aceda à página www.asic.pt

No menu “Revista Saúde Infantil” consulte por favor:

- útima edição ( disponível para compra individual de artigo/ ou consulta 
de títulos editados)

- como comprar
- referências
- direção da revista
-  arquivo (onde constam as revistas - edições antigas - já dispo-

níveis em pdf)
- contacto

Em “inscrições online” 
faça a sua 

•��Assinatura�/�atualização�de�dados�na    
Revista Saúde Infantil; 
•�Torne-se��assinante
•�Divulgue�a�outros�interessados.
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