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Sabia que...Sabia que...

Os acidentesacidentes são a maior causa de morte, doencausa de morte, doen çça e a e 

incapacidadeincapacidade definitiva e temporária nas crianças e 

jovens em Portugal?

80%80% dos acidentes podem ser evitadosevitados com medidas 

de prevenção e segurança.
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Transporte no automTransporte no automóóvelvel
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Sabia que...Sabia que...

Portugal é o país da União Europeia com maior taxa de 

mortalidade por acidentes rodoviários.
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Num choque frontal a 45 Km/h,

qualquer passageiro ou objecto solto dentro do veículo é
projectado com uma força igual a 20 x o seu peso 



Transporte no automTransporte no automóóvelvel

Dispositivo de RetenDispositivo de Retençção ão –– ““ CadeirinhasCadeirinhas”” , bancos , bancos 
elevatelevatóóriorio

•Lei portuguesa 

obrigatório até12 anos e 1,5 m 12 anos e 1,5 m de altura

•Seguro/homologado (Etiqueta E)
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Cadeira eficazCadeira eficaz

Segura / homologada  (Etiqueta E - R44/03)

Utilização correcta de acordo c/ instruções de 

montagem

Adequada ao peso / idade da criança

Utilização em todos os percursos

Não facilitar dentro das localidades (2/3 dos acidentes)
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0-13 Kg  grupo 0+

0-18 Kg
�8-9 M
grupo 0+/I

15-36 Kg
≥2 A
grupo II/III

15-36 Kg
≥2 A
grupo II/III
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9-18 Kg
grupo I

22-36Kg
7-8 A



Do nascimento atDo nascimento atéé aos 18 mesesaos 18 meses

• Colocar sempre de costas para a estrada (sentido 
inverso ao da marcha), mesmo no banco de trás 

• Nunca colocar num lugar equipado com airbag frontal

• Apertar sempre o cinto interior

• Ajustar diariamente, não deve ficar folgado nem 
torcido

• Prender sempre a cadeira correctamente com o cinto 
de segurança do automóvel
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AtAt éé aos 18 meses(cont.):aos 18 meses(cont.):

• A cadeira deve ser utilizada sempre, em todas as 
viagens, por mais curto que seja o percurso. 

• Não permitir que nenhum passageiro viaje sem cinto, 
pois com o seu peso pode esmagar o bebé. 

• Não deixar objectos à solta dentro do carro, que na 
eventualidade de um acidente, se podem transformar 
em projecteis.
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Erros mais comunsErros mais comuns

•Crianças ao colo... ou à solta

Penduradas entre os dois bancos da frente

5 ou mais crianças num automóvel de 5 lugares

•Cadeira antiga, não homologada

•Cadeira mal instalada 

•Utilizar cadeira sem prender a criança

•Não prender a cadeira com o cinto do automóvel

•Crianças com < 18 meses voltadas para a frente 
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PrevenPrevençção de acidentesão de acidentes

A crianA crian çça deve estar sempre sob vigilância de um adultoa deve estar sempre sob vigilância de um adulto

1o Mês

Evitar quedas: Evitar quedas: 

• nunca deixar o bebé sozinho na cadeirinha ou espreguiçadeira  

em cima do sofá, mesa

• não deixar que os irmãos lhe peguem sem vigilância

• ter à mão tudo o que precisa para mudar a fralda, o banho...

• grades da cama: min. 60 cm de altura e < 6 cm entre elas
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O quartoO quarto
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Evitar asfixiaEvitar asfixia

1o Mês

• Destapar a cabeça para dormir, não usar almofadas, edredões 

ou peças de roupa que o possam cobrir

• Pés devem tocar no fundo da cama, a roupa de cama deve 

ficar ao nível do tronco

• Não cobrir demasiado - evitar o excesso de agasalhos e 

cobertores

• Não usar fios ao pescoço nem para pendurar a chucha
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QuartoQuarto

• Temperatura 18 a 21oC

• Ambiente calmo

• Não deixar ninguém fumar no ambiente do bebé

• Não o colocar a dormir em superfícies moles, ex. 

cama dos adultos, sofá

• Colocar o bebé de costas para dormir
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O banhoO banho
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BanhoBanho

1o Mês

• Ter tudo o que precisa antes de despir o bebé

• Deitar primeiro água fria e depois a quente (profundidade 

+/- 5 a 8 cm)

• Temperatura da água +/- 36oC (verificar)

• Segure bem o bebé - nunca o deixe sozinho
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Evitar queimadurasEvitar queimaduras

1o Mês

• manter líquidos quentes afastados

• no banho: deitar 1o a água fria, verificar a temperatura 

• biberão: verificar a temperatura

• cuidado com alimentos aquecidos no micro-ondas: misturar e 

experimentar

21



Evitar as quedasEvitar as quedas

2o Mês

• manter sempre uma mão em cima do bebé quando se está a 

mudar a fralda 

• não deixa-lo sozinho no sofá, etc.

• prende-lo sempre com cinto no carrinho, espreguiçadeira

• travar o carrinho quando está parado
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4o Mês

Banho:Banho:

• nunca deixar o bebé sozinho - basta 1/2 palmo de água para se 

afogar !!!

• colocar tapete anti-derrapante,

• não usar “cadeiras de banho”

Brinquedos:Brinquedos:

• seguros e adequados à idade - retirar partes soltas, fios

• não usar brincos, colares, anéis, pulseiras

⇒⇒⇒⇒ Começar a preparar a casa ... comprar um parque 
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6o Mês

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Gatinhe pela casa, descubra os perigos!Gatinhe pela casa, descubra os perigos!

• proteja as tomadas

• elimine fios soltos, extensões, fichas triplas

• elimine objectos pequenos: botões, brinquedos, sacos de 

plástico, pilhas

• proteja as fontes de calor: lareira, radiadores
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6o Mês

• coloque cancelas no 1o e ultimo degrau das escadas

• use sistemas de protecção nas janelas e/ou portas com 

acesso a varandas ou terraços

• ponha sempre o cinto quando o bebé está sentado nas 

cadeiras altas, não o deixe sozinho

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Nunca utilize andarilhos !Nunca utilize andarilhos !
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9o Mês

• nunca cozinhar com o bebé ao colo

• proteger os cantos dos móveis

• fixar bem objectos grandes ou pesados, ex. estantes, TV

Cuidado comCuidado com

• toalha da mesa, fio do ferro eléctrico 

• porta do forno, pegas dos tachos e frigideiras voltadas para fora

• alimentos duros e lisos, ex. amendoins, tremoços ...

• banheiras, alguidares ou baldes com água
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9º e 12º Mês

Evite intoxicaEvite intoxicaçções !!!ões !!!

• não guarde produtos desnecessários

• produtos tóxicos ou corrosivos com tampa de segurança

• medicamentos, produtos químicos e de limpeza – bem 

rotulados e fechados, fora do alcance

• Centro de intoxicações – 808 250 143
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Não vNão váá pelas aparências!pelas aparências!

Um brinquedo aparentemente inofensivo, pode ser perigoso!
APSI28



Acidentes com BrinquedosAcidentes com Brinquedos

• São frequentes até aos 9 anos (+ entre 2 - 4 A)

• Mais frequentes: tropeçar → queda

• Mais graves: ingestão ou aspiração com asfixia! (+ ≤ 3 A)

• Outros: embate na cabeça, face, mãos

lesão da boca, olhos por objectos pontiagudos

introdução no nariz ou ouvidos

⇒⇒⇒⇒ Atenção : isqueiros, decorações de Natal, de bolos, brindes 

das máquinas → queimadura, asfixia,...
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RecomendaRecomendaçções na escolha ões na escolha 
de Brinquedos de Brinquedos 

• Macio, leve, resistente, fácil de lavar

• Sem bordos cortantes e pontas aguçadas

• Sem peças pequenas que se possam soltar (rodas, olhos...)

• Tamanho > 3,2 cm

• Diâmetro de peças esféricas (berlindes, ovinhos) > 4,5 cm

• Fios ou cordões (telefones, fios de puxar) < 22 cm 
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RecomendaRecomendaçções ões continuacontinuaççããoo

• Pilhas não acessíveis

• Guardar as etiquetas e as instruções

• Retirar as embalagens do alcance da criança

⇒⇒ Inspeccionar todo o brinquedo antes de dar Inspeccionar todo o brinquedo antes de dar àà

criancrian ççaa
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⇒⇒Skates, patins, trotinetes ou bicicletas Skates, patins, trotinetes ou bicicletas –– ofereofere çça a 

equipamento de protecequipamento de protec ççãoão



A morte por AFOGAMENTOAFOGAMENTO
é rápida e silenciosa

APSI
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AfogamentoAfogamento

• Ocorre em ambientes familiares:

banheira, piscina, lago do jardim, poço, tanque de rega, 

baldes, alguidares, praia, rio

• Não espere ouvir barulho!
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Brincar na Brincar na áágua em segurangua em seguranççaa

• vigie SEMPRE a criança

• não deixe crianças com < 3A sozinhas na banheira, esconda 

a tampa

• esvazie baldes, alguidares

• vede a piscina, tanque de rega, lago do jardim, poços

• escolha praias e piscinas publicas vigiadas

• utilize coletes de salvação, braçadeiras

• ensine as crianças a nadar 34



ContactosContactos

APSIAPSI (Associação para Promoção da Segurança Infantil)

www.apsi.org.pt

• Formação em segurança infantil para famílias e 
profissionais

• Seja sócio e/ou voluntário
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