Equipamentos de segurança

Airbag

Cinto de segurança

Cadeirinha
para criança

1

cartilha.indd 1

6/8/2010 19:29:28

Para que correr riscos?
O hábito do uso do cinto de segurança no banco da frente
já é um conceito abraçado por muitas cidades do Brasil. No
caso, a “via de educação” foi a punição, quando os infratores
passaram a ser multados.
No entanto, a maioria das pessoas ainda desconhece a real
importância dos sistemas de retenção do veículo. Haja vista
que poucos têm o costume de usar o cinto no banco de trás,
ou transportar crianças nos assentos específicos para cada
idade.
Para não correr o risco de andar desprotegido dentro do
carro, nem de expor os passageiros – adultos e crianças –
aos piores efeitos de uma colisão de trânsito, confira as
informações a seguir.
Elas podem fazer a diferença entre a vida e uma fatalidade no
caso de um acidente, por mais simples que seja.

Atenção

Segundo estudo do NHTSA,
no caso de acidentes, o uso do
dispositivo correto é capaz de
reduzir em 71% as fatalidades
com crianças de até um ano, e
em 54% na faixa de um a quatro
anos.

Legislação

A partir de 1º de setembro de
2010, quem descumprir as regras
referentes ao transporte de
crianças estará sujeito à penalidade
prevista no Artigo 168 do CTB,
cometendo infração gravíssima
(sete pontos na carteira) e ficando
sujeito a multa de R$ 191,54.
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Criança é na cadeirinha
A partir de 1º de setembro deste
ano, será multado todo aquele que
transportar inadequadamente crianças
de menos de dez anos. O que significa
“inadequadamente” neste caso? Aí,
depende da idade. Mas o que vale
sempre é que criança precisa ser
transportada no banco de trás e em
condições específicas, de acordo com
a estrutura do seu organismo, que é
muito diferente do de um adulto –
além de ser muito mais frágil.

• Entre os sete anos e meio e os dez,
as crianças já podem usar o cinto
de segurança do veículo (desde que
tenham altura adequada para o
ajuste correto).

Exceções à regra

O certo

• Crianças com até um ano de idade
devem usar, obrigatoriamente, o
dispositivo de retenção chamado de
“bebê-conforto”, ou “conversível”.
• Crianças de mais de um ano e menos
de quatro devem usar a cadeirinha.
• Se tiverem mais de quatro anos,
porém não mais de sete, devem
usar o dispositivo conhecido como
“assento de elevação”.
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Crianças com menos de dez anos só
podem ser transportadas no banco
da frente (mas com o dispositivo
adequado para sua idade) nos
seguintes casos:
- Quando o banco de trás já estiver
repleto de outras crianças com menos
de dez anos.
- Quando o veículo não possuir assento
traseiro.
Nesses casos, quando o veículo tiver
airbag dianteiro, o banco deve ser
ajustado em sua última posição de
recuo. E o dispositivo de retenção não
pode possuir bandeja ou acessório
equivalente. Nem ser do tipo
posicionado em sentido contrário ao
da marcha do veículo.
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Cinto + airbag
O cinto de segurança, você
já conhece. Trata-se do mais
importante dispositivo de proteção
aos ocupantes de veículo. Mesmo
em veículos equipados com airbags.
Para que os dois cumpram melhor
a função, alguns cuidados precisam
ser tomados.
No caso do cinto, depois de feito
o ajuste do banco (no caso dos
ocupantes da frente), o ajuste
deve ser realizado de modo que a
faixa subabdominal fique sobre os
ossos do quadril, enquanto a faixa
diagonal passa pelo meio do ombro.
Nunca coloque a faixa do cinto sobre
o abdômen ou útero, encostada ao
pescoço, nem fora do ombro.
Já para os airbags frontais, que
são dispositivos projetados para
deflagar uma bolsa de proteção em
colisões frontais, ou quase frontais,
é preciso que o ocupante ajuste o
banco a uma distância que permita
o completo preenchimento da bolsa,
antes do choque com o ocupante.
Os airbags precisam inflar
rapidamente para serem eficazes;
por isso, saem do centro do volante
ou do painel de instrumentos com
uma velocidade superior a 250
km/h. Uma vez inflada totalmente
a bolsa, seu esvaziamento começa
imediatamente com o impacto do
ocupante contra ele, com o gás
escapando por meio da trama ou
das aberturas do tecido.

Eficiência combinada

Como dito acima, essa dupla de
equipamentos de segurança deve
sempre ser usada em conjunto. O
que muita gente ignora é que usar
o airbag sem o cinto pode ser até
perigoso.
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Isso porque o cinto evita que
o ocupante bata contra a
bolsa quando ela ainda está
inflando, com a velocidade de
250 km/h... Imagine o impacto!
O NHTSA, uma agência
americana de segurança viária,
fez um estudo que aponta
redução de 45% do risco de
fatalidade para quem usa o
cinto em comparação com
quem não usa. Quando o cinto
é aliado ao airbag, esta redução
sobe para 51%.

Salvando vidas,
economizando recursos

Segundo o Ministério da Saúde,
37 mil pessoas morreram de
acidentes de trânsito em 2007
no País. Nesse mesmo ano,
a frota nacional, segundo
o Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito), era de
49 milhões de veículos.
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O CESVI BRASIL – Centro de Estudos
Automotivos, por meio de seu estudo
“Potencial de Efetividade do Airbag
no Brasil”, apresentado em 2008,
estimou que os veículos equipados
com airbag representavam entre 4,0
e 4,7% da frota. Este mesmo estudo
apontou que o conjunto cinto +
airbag pode evitar a morte de 490
pessoas por ano, além do ferimento
de 10 mil.

Preste atenção

De cada 100 pessoas que
morreram no trânsito e não
usavam o cinto no momento
do acidente, 45 se salvariam
caso estivessem de cinto. E 51
voltariam para casa se usassem
o cinto e o airbag.

Como acidentes e fatalidades custam
caro para a sociedade (despesas de
hospital, seguros, etc.), essa prevenção
proporcionaria um impacto econômico
de R$ 315 milhões por ano.
Levando-se em consideração os
índices médios disponíveis de uso do
cinto, usando-os como base para uma
análise no Brasil, o CESVI estima que,
a cada aumento de 10% na adesão,
mais de 1.600 vidas seriam poupadas,
assim como R$ 156,6 milhões seriam
economizados.

5

cartilha.indd 5

Legislação

• Segundo o Artigo 65 do Código
de Trânsito Brasileiro, o uso do
cinto de segurança é obrigatório
a todos os ocupantes do veículo.
Quem não usa o cinto comete
infração grave de trânsito,
recebendo cinco pontos na
carteira e tendo de pagar multa
de R$ 127,69.
• De acordo com a Resolução
nº 311 do Contran, a partir de
2014, 100% dos veículos novos
saídos de fábrica, nacionais
e importados, deverão ser
equipados com o airbag.
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Mitos
Corrigindo pensamentos imperfeitos
Não preciso usar o cinto quando
estou em baixa velocidade.
Mesmo nesta condição, o impacto
de ocupantes soltos dentro do carro
pode ser proporcional a 20 ou 30
vezes o seu peso, tornando-se fatal.
Só vou até a padaria, não preciso
colocar o cinto até lá.
A maior parte dos acidentes ocorre
perto da residência da vítima, pois é
quando ela está mais desatenta.
Já ouvi falar de gente que morreu
estrangulada pelo cinto. Não quero
correr esse risco.
Nos casos divulgados pela imprensa,
as pessoas estavam com o banco
deitado, dormindo, sem a postura
correta para que o cinto as salvasse.
Além disso, a chance de fatalidade
quando uma pessoa está sem o
cinto, e é arremessada para fora
do veículo, é 25 vezes superior à de
quem permanece no carro.

Estou grávida e tenho medo que
o cinto prenda a minha barriga na
hora da batida.
Basta afastar o banco para trás,
assim como uma pessoa obesa
faria (principalmente se o veículo
tiver airbag). A faixa diagonal deve
passar entre as mamas e no meio
do ombro. A faixa subabdominal
deve ser colocada abaixo da
protuberância abdominal, ao longo
dos quadris e na parte superior
das coxas; nunca sobre o útero. De
qualquer forma, sempre consulte
seu médico sobre o que pode e não
pode fazer.
O cinto prende a pessoa em caso de
incêndio ou se o veículo afunda na
água. Melhor ficar solto.
Como o cinto evita que a pessoa se
choque contra partes internas do
veículo, a chance dela permanecer
consciente após a batida, com o
discernimento suficiente para sair
do carro, é muito maior com o
equipamento.
Como o cinto me incomoda, uso
uma presilha para que fique mais
solto.
O uso da presilha faz com que o
cinto perca sua eficiência e, além
disso, é proibido.
Airbag é muito caro.
Vai ficar mais barato, já que se
tornará obrigatório.
Meu filho está mais seguro no meu
colo que nesses equipamentos.
De jeito nenhum. Com a força do
impacto de uma batida, o peso
da criança é multiplicado e pode
chegar a toneladas. Não há mãe ou
pai que consiga segurar a criança
nessa eventualidade e evitar que
se choque contra as partes internas
do veículo ou contra outros
passageiros.
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Utilizando corretamente os equipamentos de
segurança do seu veículo, você não está sozinho
na prevenção de acidentes de trânsito.
Entidades com um histórico de lutas em prol da
segurança no trânsito brasileiro, a ABRAMET
(Associação Brasileira de Medicina de Tráfego), a
AND (Associação Nacional dos Detrans), a ANTP
(Associação Nacional de Transportes Públicos) e
o CESVI BRASIL – Centro de Estudos Automotivos
lançaram um movimento propondo a
implantação de um Plano Nacional de Segurança
Viária no País: o Chega de Acidentes!
A intenção é chamar a atenção para o gravíssimo
quadro de acidentes, indicando o caminho que,
como aponta a Organização Mundial de Saúde,
já provou ser eficiente em diversos países. Para
aumentar o impacto desse alerta, o movimento
exibe um relógio virtual no site www.
chegadeacidentes.com.br, que estima a evolução
nos números de vítimas de trânsito e o impacto
econômico dessas fatalidades e ferimentos.
A contagem teve início em 18 de setembro
de 2009, data do nascimento do movimento,
e só vai parar quando um Plano Nacional de
Segurança Viária for implantado no Brasil.
O movimento já conta com dezenas de
apoiadores, entre entidades públicas, empresas
da iniciativa privada e veículos de imprensa,
além de centenas de pessoas que aderiram à
causa.
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Segurança também na Internet
Para mais informações sobre segurança no trânsito,
acesse o site do CESVI BRASIL: www.cesvibrasil.com.br
E apoie o movimento Chega de Acidentes!
Ajude o Brasil a ter um Plano Nacional de Segurança
Viária, assinando o abaixo-assinado que será
encaminhado pelas autoridades responsáveis pelo
trânsito do País: www.chegadeacidentes.com.br
Para mais informações sobre o uso de dispositivos
para crianças, consulte o site da ONG Criança Segura:
www.criancasegura.org.br

Realização:

Apoio:
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