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AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE BAIXO MONDEGO 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA - PÓLO FIGUEIRA DA FOZ 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES NAS CRIANÇAS 

PROMOÇÃO DO USO DO CAPACETE 

 

 

Nos dias de hoje, a atividade física é um elemento essencial para uma vida saudável.  

No entanto, parte dos ganhos em saúde, são perdidos devido a lesões causadas por acidentes.  

Mais que brinquedos, a bicicleta, o skate e os patins, representam para as crianças liberdade e 

independência. No entanto, não são isentos de riscos. As lesões por acidentes envolvendo estes 

equipamentos, não são inevitáveis, podem ser prevenidas, desde que se sigam algumas regras de 

segurança, tal como a utilização do capacete, minimizando-se o risco de sequelas graves. 

 

     F Factos 

 Em Portugal, tal como na Europa, as quedas (em geral) constituem 

o principal tipo de acidente entre as crianças e jovens - APSI (2011) 

 3 em cada 4 mortes envolvendo crianças ciclistas são causadas por 

traumatismos cranianos - Organização Mundial de Saúde. 

 75% das mortes de crianças por acidentes de bicicletas podem ser 

prevenidas com a utilização do capacete - Organização Mundial de 

Saúde. 

 4 vítimas mortais por cada 100 acidentes rodoviários envolvendo 

bicicletas, no Distrito de Coimbra, Portugal, em 2012 (maior do que 

em qualquer outra categoria de veículo) - Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária. 

IDEIAS-CHAVE 

 

Sempre que as crianças andem sobre rodas deverão  
fazê-lo em segurança. 

 
O capacete constitui uma proteção individual efetiva que pode e 
deve ser incentivada. 

 

A proteção das crianças é um investimento crucial para o futuro. 
 

 

 

 

 

Crianças (idade ≤ 19 anos) vítimas de acidentes 

rodoviários envolvendo velocípedes, Portugal, 2012. 

Fonte: ANSR 

3  

mortos 

23 

feridos graves 

283 

feridos leves 
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Com a recente crise económica, a prevenção torna-se ainda mais crucial, na medida em que é 

necessário fazer mais com menos. 

Imaginação, iniciativa e empreendedorismo são cada vez mais importantes e vitais para 

garantir a sustentabilidade e eficácia dos projetos ou programas de prevenção dos acidentes nas 

crianças. 

 
O Projeto de Prevenção de Acidentes visa (Eixos Estratégicos): 
 

 Desenvolver iniciativas de promoção de utilização segura da bicicleta, skates e patins, 

dirigidas às crianças e pais. 

 Reforçar a ação comunitária na prevenção dos acidentes. 

 Promover sinergias, com programas de outros serviços e/ou instituições. 

 Cooperar e apoiar ações de organizações da sociedade civil sobre prevenção dos acidentes 

nas crianças. 

O que dizem… 

“É necessário maior compromisso, e ação… O preço de não fazer nada é inaceitável” - OMS, 2010 

 

“A criação e manutenção de ambientes seguros para as crianças e jovens são fundamentais para a redução da 

sua exposição ao risco de quedas graves” - APSI, 2011 

"É necessário tomar medidas que reforcem a segurança dos ciclistas mas, sobretudo, educar para a prevenção 

e para a adoção de práticas de segurança rodoviária, como o uso de capacete” - Fundação MAPFRE, 2013 
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