
ARTIGO

E m junho deste ano, a Presidência da República 
apresentou um projeto de lei que, entre outras 
medidas, pretende eliminar a multa para os motoristas 

que transportam crianças em veículos sem o uso dos 
dispositivos de retenção veicular infantil (bebê-conforto, 
cadeirinha e assento de elevação).
Apesar de não acabar com a obrigatoriedade do uso 
desses equipamentos, para a Criança Segura e diversas 
outras entidades que lutam por um trânsito mais seguro, 
a proposta desestimula seu uso. Por isso, em conjunto, 
manifestamo-nos contrariamente à proposta. 
No Brasil, o trânsito é a principal causa de morte acidental 
de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Todos os 
dias, três pessoas dessa faixa etária morrem por esse 
motivo. A maioria desses óbitos são decorrentes de 
acidentes de carro. Especificamente na faixa etária de 
zero a nove anos, que é o grupo etário que deve utilizar os 
dispositivos de retenção veicular, 279 crianças perderam a 
vida e outras 579 foram internadas em estado grave só no 
SUS em razão de acidentes de carro em 2017. 
Os dispositivos de retenção veicular são a única forma 
segura de transportar crianças dentro de um veículo. Os 
bancos dos carros e os cintos de segurança são projetados 

para pessoas com mais de 1,45 m de altura. Sendo assim, 
para que a criança esteja de fato protegida em caso de 
um acidente de trânsito, é essencial que ela utilize o 
equipamento correto para sua idade, peso e altura. Esses 
dispositivos, quando usados corretamente, reduzem em 
até 71% o risco de morte em caso de colisão.
Trata-se de consenso entre especialistas em prevenção 
de acidentes que apenas campanhas educativas não são 
suficientes para mudar o comportamento da população 
de forma efetiva, que ainda hoje, mais de dez anos após 
a resolução que determina a obrigatoriedade do uso da 
cadeirinha entrar em vigor, ainda deixa muitas vezes de 
utilizar os dispositivos no transporte de crianças. É preciso 
que a essas campanhas se aliem leis e fiscalização que 
reforcem a importância do uso desses equipamentos.
É essencial que toda a população entenda a importância 
de utilizar os equipamentos de proteção para crianças 
ao transportá-las em veículos, independentemente da 
penalidade de uma multa. Porém, sabemos que, na prática, 
a medida que o governo está propondo irá resultar na 
diminuição do uso desse equipamento de proteção. O 
que, sem qualquer dúvida, aumentará muito o número de 
mortes de crianças em acidentes de trânsito no país. 

SEM MULTA, 
USO DA 
CADEIRINHA  
VAI DIMINUIR     
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