
 

 

  

Segurança Rodoviária: 
Proteja as suas 

crianças 
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Cadeiras ?...Idade ?...Peso ?... Socorro ! 

   

A segurança dos seus filhos, começa logo na primeira viagem para 

casa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso da “cadeirinha” é obrigatório até aos 12 A e/ou 135 cm de 

altura. 

 

As “cadeirinhas” ou SRI (Sistema de Retenção Infantil) têm vários 

tamanhos, formas e cores. É importante escolher a cadeirinha adequada aos 

seus filhos. Para isso existe um sistema de classificação universal: 

* Recém-nascidos prematuros 

 
VT- Virado para a trás  VF- virado para a frente 

Nos últimos 20 anos os acidentes de viação continuam a representar 
66% do total de mortos nas faixas etárias infantis.  

 
 

 
 

 

De acordo com a OMS, as “cadeirinhas” previnem entre 50 a 
80% das lesões causadas por acidentes rodoviários. 

Direção-Geral da Saúde (DGS) (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Lisboa: Direção-Geral da Saúde. 



 

Folheto distribuído por: USF S Julião - ACeS Lx Ocidental e Oeiras 
Elaborado em maio 2018/ Próxima revisão em maio 2021 

3 

Então e agora? 

Depois de comprar a “cadeirinha” adequada à criança é 

necessária a colocação correta da mesma. Por norma, as “cadeirinhas” 

vêm com instruções sobre a sua instalação, podendo, também, 

informar-se no local onde comprou a mesma ou na internet.  

 

Devido aos erros cometidos, frequentemente, na instalação das 

“cadeirinhas” foi criado um sistema com o objetivo de diminuir os 

mesmos denominado ISOFIX. Para saber se o seu automóvel tem esta 

funcionalidade pode procurar na internet ou no manual do fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos nós crescemos! É muito importante ir adaptando a 

“cadeirinha” à sua criança. 

 
 A criança só poderá ser transportada no banco da frente se: 

• Tiver 12 anos ou mais (mesmo sem os 135 cm de altura); 

• Se tiver mais de 135cm (mesmo que a sua idade seja inferior a 12 

anos); 

• Se tiver mais de 3 anos e o automóvel não possuir bancos traseiros ou 

se estes não tiverem cinto de segurança. Neste caso é obrigatório o 

uso de cadeirinha! 

 

 

 



 

Folheto distribuído por: USF S Julião - ACeS Lx Ocidental e Oeiras 
Elaborado em maio 2018/ Próxima revisão em maio 2021 

4 

 
Fonte : http://cadeirasauto.fundacionmapfre.org/infantis/materiais/infografias/ 
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