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Os acidentes rodoviários são a maior causa de morte e incapacidade 
temporária nas crianças e jovens em quase todos os países 
desenvolvidos. Portugal apresenta, ainda, taxas de mortalidade 
equivalentes ao dobro da restante União Europeia. Estima-se que, por 
cada morte, outras cinco crianças ficam incapacitadas 
permanentemente. Lembre-se que as crianças só devem ser 
transportadas nos equipamentos corretos e reconhecidos para o efeito. 
A utilização da bicicleta deve ser sempre feita em local próprio e usando 
um capacete próprio. E nunca esquecer que o respeito pelo Código da 
Estrada, em especial nas zonas escolares e residenciais permite evitar os 
atropelamentos. 
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EDITORIAL 

A 1 de Junho 
comemora-se o Dia 
Mundial da Criança. 
Internacionalmente esta 
data comemora-se a 20 
de Novembro, dia em 
que a ONU reconheceu 
a Declaração dos 
Direitos da Criança. 
 
O primeiro Dia Mundial 
da Criança comemorou-
se, no mundo inteiro, a 
1 de Junho de 1950. 
 
Anualmente cerca de 7 
milhões de pessoas em 
todo o mundo morrem 
devido à Hipertensão 
Arterial. 

Como transportar os seus filhos em segurança 

A Orientação Técnica da Direção Geral da Saúde 001/2010 define as 
Regras para o Transporte de Crianças em Automóvel desde a alta da 
Maternidade. A Direcção‐Geral da Saúde recomenda que a segurança 
no automóvel comece antes do nascimento. As grávidas devem usar 
sempre o cinto de segurança, colocando a faixa transversal sobre os 
ossos da bacia, de modo a ficar apoiada em baixo, e a faixa longitudinal 
sobre o ombro, passando pelo espaço supra-esternal. No último 
trimestre da gravidez a grávida deve evitar usar os lugares com airbag 
frontal ou, na impossibilidade, recuar o banco o mais possível. É 
desaconselhável conduzir no final da gravidez, devido à proximidade do 
airbag do lugar do condutor. O sistema de retenção para crianças (SRC) 
deve ser adquirido antes do nascimento do bebé. 
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Mortalidade rodoviária por 100.000 crianças (0-14 anos) 



      

 

 
 

Contactos: 
 
 

Sítio na web 
 

http://www.acesportoocidental.org 

 
Email 

 
acesporto-ocidental@csaldoar.min-saude.pt 

O SRC deve ser homologado, 
de acordo com o 
regulamento 44 ECE/UN, 
versão 03 ou 04, e adequado 
à idade, estatura e peso, de 
modo a proporcionar as 
condições necessárias a uma 
viagem de automóvel 
Segura. O seu uso é 
obrigatório até aos 12 anos 
de idade e 150 cm de altura, 
de acordo com o Código da 
Estrada em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 
NACJR 

 

Contactos: 
 
Rua Vila Nova, s/n 
4100-503 Porto 
 
Tel: 22 616 53 80 
Fax: 22 616 5389 
 
email: 
nacjr.portoocidental@gmail.com 

 

O SRC deve ser preso ao automóvel, com o 
cinto de segurança ou através de um sistema 
isofix, num lugar sem airbag frontal ativo. O 
recém‐nascido deve viajar semi‐sentado, 
desde o primeiro dia. As crianças devem 
viajar de costas para o sentido do trânsito, 
até aos 3 ou 4 anos. Em caso de necessidade, 
só a partir dos 18 meses será admissível que 
a criança viaje virada para a frente. A partir 
do momento em que a criança passa a usar 
um SRC virado para a frente deve verificar‐se 
se os cintos internos ficam bem ajustados ao 
corpo. O SRC virado para a frente só pode ser 
transportado no banco traseiro, salvo as 
exceções previstas na lei. As crianças com 
mais de 15kg podem usar um SRC chamado 
cadeira de apoio ou banco elevatório com 
costas, em que o cinto de segurança do 
veículo passa à frente do corpo e o prende 
em simultâneo com a cadeira, devendo 
escolher‐se um modelo com encosto 
regulável em altura e com guia orientadora 
do cinto ao nível do ombro. 
Os diferentes SRC existentes no mercado são 
classificados em 5 grupos que correspondem 
a intervalos de peso: 0 (<10Kg), 0+ (<13Kg), I 
(9-18Kg), II (15-25Kg) e III (22-36Kg). 
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Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 
 
 
O NACJR do ACeS Porto Ocidental tem como objetivos: 
 

 consolidar a articulação interna entre os vários profissionais do ACeS com vista 
à sinalização sistemática das situações de risco; 

 consolidar a articulação externa de primeiro nível entre o NACJR e as diferentes 
Entidades/Instituições com competência em matéria de infância/juventude; 

 consolidar a articulação externa de segundo nível entre o NACJR e as Comissões 
de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) e Tribunais; 

 ser interlocutor privilegiado na defesa dos interesses da criança e do 
adolescente, no âmbito da saúde; 

 produzir/divulgar conhecimento sobre as temáticas associadas a maus 
tratos/negligência relativamente às crianças e jovens. 

 
O NACJR é constituído por 4 polos (NACJR Aldoar, NACJR Carvalhosa, NACJR, Batalha e 
NACJR Foz) sediados nas Unidades de Saúde que abrangem a população das freguesias 
que lhes são adstritas. 
 
A Unidade de Saúde Pública abrange atividades muito variadas, desde realização de 
juntas médicas, avaliação de incapacidade para trabalho, emissão de atestados de cartas 
de condução para profissionais, até vigilância sanitária de águas, estabelecimentos 
comerciais, escolas, etc. Além disso, esta unidade desenvolve programas na área da 
saúde escolar, saúde oral, saúde ambiental, saúde ocupacional, vacinação, entre outras. 
É ainda responsável pela vigilância de epidemias e pela instituição de medidas para o 

   Boletim do Utente ● ACeS Porto Ocidental ● nº 7 ● junho 2012                                    Pág. 2          

 

 

 


