
CRIANÇAS E CARROS
M A N U A L  D E  S E G U R A N Ç A



CRIANÇAS E CARROS
Este manual de segurança 
ajuda qualquer pessoa que 
transporte crianças a obter 
maior conhecimento das 
questões de segurança infantil. 
Para a Volvo Cars, esse
é um ponto que nos envolve 
há mais de 40 anos.
Isso é o que aprendemos.
Tenha uma viagem segura!
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1.

O conhecimento salva vidas

TODOS OS PAIS QUEREM  proporcionar a melhor proteção possível a seus filhos. 
No carro, bem como em qualquer outro lugar. Mesmo assim, as crianças 
ainda sofrem ferimentos ou até morrem por causa de assentos infantis mal 
colocados ou porque o tipo de assento infantil utilizado era errado para sua 
idade, altura e peso. Ou – pior ainda – porque viajavam totalmente sem 
retenção em um carro.
Muitas vezes a causa do problema é simplesmente falta de conhecimento.
As pessoas às vezes pensam que colocaram um assento reversível corretamente, 
quando, na verdade, não o fizeram. Podem pensar que uma criança deve 
passar de um assento virado para trás para um virado para frente com apenas 
um ou dois anos de idade, quando não deve. Podem pensar que ajustaram 
corretamente o cinto de segurança, quando não ajustaram.

FÁCIL DE ERRAR

Um estudo sueco revelou que apenas 40% das crianças de três anos tinham 
um assento reversível virado para trás, embora todas as crianças de três anos 
ainda devessem usar assentos voltados para a parte de trás do carro.

O mesmo estudo descobriu que alguns usuários de assentos de elevação 
colocavam o cinto diagonal embaixo do braço em vez de sobre o ombro, bem 
como direcionavam incorretamente o cinto de segurança subabdominal.

A parte subabdominal do cinto de segurança deve ficar em cima das coxas 
da criança, não do estômago.



8 CHILDREN & CARS

Algumas crianças estavam até sentadas no colo do motorista ou de outros 
passageiros.

Os airbags são outra área na qual falhas foram encontradas no uso/
comportamento.

De forma contrária à recomendação, algumas crianças estavam sentadas 
com um airbag ativo. As crianças em um assento reversível virado para trás 
não devem se sentar no banco da frente com um airbag frontal (a menos que 
o airbag esteja desligado).

Esta publicação foi elaborada para ajudar pais e outras pessoas que levam 
crianças como passageiros a ficarem mais bem informados sobre a segurança 
das crianças nos carros. Deve fornecer respostas a muitas das perguntas que 
novos e futuros pais normalmente fazem.

ASSENTOS INFANTIS

Na Volvo Cars, temos a vantagem de conseguir olhar para a segurança da 
criança pensando no carro e no assento infantil, fazendo com que funcionem 
juntos da melhor maneira possível para garantir que as crianças tenham um 
trajeto seguro.

Nosso foco está nos dois tipos de assento infantil – assento reversível virado 
para trás e assentos de elevação, integrados ou acessórios, que utilizam o cinto 
de segurança do próprio carro.

Nossa missão mais importante? Enfatizar a importância do uso do assento 
infantil adequado à idade, altura e peso da criança. Todos os nossos testes, 
pesquisas e dados, coletados por mais de 40 anos, fornecem a mesma resposta: 
A maneira mais segura de viajar em um carro é virado para trás. Portanto, 
bebês e crianças pequenas devem viajar olhando para a traseira do carro 
o máximo possível.
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ASSENTOS VIRADOS PARA TRÁS: DE RECÉM-NASCIDOS A 4 ANOS

ASSENTOS DE ELEVAÇÃO: 4-10 ANOS

Cadeira para automóvel Assento de elevação 
acessório

Bebê conforto virado para trás Assento reversível

Assento de elevação 
integrado
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2.

Futuras mães

As mulheres às vezes se perguntam se não seria melhor não utilizar o cinto 
de segurança durante a gravidez. Elas temem que o cinto possa prejudicar 
seu feto de alguma forma. A resposta para isso é que devem definitivamente 
utilizar o cinto de segurança em todos os momentos, até o nascimento.

Utilizá-lo de forma correta é igualmente importante. 

¡ O cinto de segurança deve ficar posicionado o mais perto possível do corpo 
do indivíduo. Verifique também se ele não está torcido.

¡ O cinto de segurança deve ser esticado na altura do meio dos ombros, e a 
parte diagonal do cinto deve ficar no meio dos seios e ao lado da barriga.

¡ A parte subabdominal do cinto deve ficar encostada ao lado da coxa, o mais 
embaixo da barriga possível. O cinto não deve ser colocado em cima da barriga.

¡ Certifique-se de estar sentado em uma posição confortável – você deve 
conseguir alcançar o volante e os pedais facilmente, ao mesmo tempo em 
que a distância entre o volante e a parte superior de seu corpo – seu torso 
– deve ser a maior possível. 

Dispositivos complementares estão disponíveis para ajudar a posicionar o 
cinto de segurança em mulheres grávidas. Entretanto, esses dispositivos não 
são desenvolvidos em conjunto com os sistemas de retenção em diferentes 
veículos, e ainda não existem evidências de que os ajustes para cinto de 
segurança melhoram a segurança do usuário em acidentes. De fato, eles 
podem ser um perigo ao introduzir uma folga no cinto de segurança.
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SEGURANÇA PARA O FETO 

Os atuais pesquisadores e montadoras de automóveis possuem um 
know-how abrangente sobre a forma como adultos e crianças ficam 
mais protegidos em caso de acidentes de trânsito. Também existe uma 
pesquisa sobre como proteger melhor um feto em um acidente, embora 
ainda haja mais a ser aprendido nessa área.

Desde 2001, os pesquisadores da Volvo Cars têm estudado as 
necessidades específicas das gestantes quanto à segurança e ao conforto. 
Um resultado desse trabalho é o desenvolvimento de um modelo 
computadorizado único de uma gestante.

Esse modelo computadorizado é uma ferramenta a ser utilizada para 
aumentar o entendimento de como uma mulher grávida e seu feto 
podem ser protegidos em uma colisão. Juntamente com os dados de 
acidentes reais, esse modelo ajuda no desenvolvimento e na avaliação da 
segurança do carro.

Ferimentos na cabeça são uma das categorias de ferimentos observados 
em fetos envolvidos em acidentes rodoviários fatais e não fatais. 
Entretanto, a causa de morte documentada com mais frequência no feto 
é o descolamento parcial ou total da placenta da parede uterina, que 
impede o feto de obter oxigênio suficiente.

A pergunta é: por quê? Os pesquisadores acham que o próprio útero 
é elástico o suficiente para suportar a deformação causada pelas forças 
do acidente, porém a placenta não é igualmente elástica e, portanto, não 
é tão resistente.

Contudo, o que é perfeitamente básico é o fato de que as gestantes 
sempre devem utilizar o cinto de segurança.
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HELENA HJORTH, ESTOCOLMO, SUÉCIA

O que você achou de dirigir um carro durante a gravidez?
“No começo, não houve nenhuma diferença específica. Porém, conforme minha 
barriga crescia, ficou mais difícil entrar e sair do carro, colocar direito o cinto de 
segurança e encontrar uma posição confortável no banco. Agora que estou no 
final da gravidez, estou bem consciente do fato de que existe outra vida dentro 
de mim que precisa de proteção. Porém, também passou pela minha cabeça o 
pensamento de que o cinto de segurança pode machucar meu filho se estiver 
posicionado de forma incorreta, caso eu me envolva em um acidente.”

Você descobriu em qual posição deve ficar o cinto de segurança?
“Uma amiga minha que estava um pouco à frente de mim em sua gravidez 
obteve um dispositivo que fixava o cinto para impedi-lo de deslizar para cima da 
barriga. Mas as informações que encontrei eram de que um cinto de segurança 
posicionado adequadamente oferece mais proteção. E descobri em qual posição 
o cinto de segurança deve ficar – firme sobre o ombro e diagonal ao lado da 
barriga. E o cinto subabdominal deve ficar embaixo da barriga, sobre as coxas.
Foi útil descobrir isso.”

Tem mais alguma coisa que você mudou ao dirigir durante a gravidez?
“Sim, tentar sentar o mais longe possível da direção e do airbag, ao mesmo tempo 
em que ainda conseguia alcançar tudo.”

Quando deixar a maternidade você vai para casa?
“Na verdade, vamos pegar um táxi com nosso bebê em um bebê conforto.
Parece uma boa hora para não dirigirmos nós mesmos. Teremos muitas outras 
coisas em que pensar!”

“Existe outra vida dentro de 
mim que precisa de proteção”
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3.

Assentos reversíveis virados 
para trás

O PRIMEIRO PASSEIO DO BEBÊ

Para a maioria dos bebês, seu primeiro passeio de carro é a viagem da 
maternidade para casa. É um momento emocionante, porém agitado 
para muitos. Uma nova pessoinha veio ao mundo. E uma nova vida está 
começando para os pais e quaisquer outros irmãos mais velhos também.

À frente está uma nova rotina, pontuada por amamentações, sono curto e 
longo e trocas de fralda. A maioria das coisas terá sido planejada e preparada, 
porém sempre haverá alguns detalhes para resolver.

Uma coisa que realmente deve ser planejada é essa primeira viagem 
para casa. Desde o início, seu bebê precisa ter seu próprio bebê conforto 
– devidamente fixado, corretamente ajustado e virado para a traseira do 
carro. Esse bebê conforto fornecerá boa proteção nos primeiros meses de 
vida do bebê.

O assento sempre deve ser do tamanho correto para o bebê. Quando 
o bebê tiver crescido de forma que sua cabeça atinja a parte de cima do 
assento ou mais, chegou a hora de trocar o assento por um maior.

Você pode trocar o assento por um maior antes disso. Existem outros 
tipos de assentos reversíveis virados para trás que fornecem uma proteção 
igualmente boa para um bebê em crescimento. Porém os assentos sempre 
devem ser de um tamanho adequado para seu bebê no momento.
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Assentos infantis testados
Qualquer pai que tiver escolhido um assento infantil para um bebê 
concordará que não é uma tarefa fácil. Antes de comprar um dos assentos 
infantis disponíveis no mercado, certifique-se de que o assento seja ideal 
para seu carro e que você saiba como instalá-lo.  

Padrão internacional
Considerando o amplo número de assentos infantis no mercado e o perigo 
de não ajustá-los corretamente no carro, muitos interessados viram a 
necessidade de um esforço conjunto. Em 1999, a cooperação internacional 
entre montadoras de automóveis, fabricantes de assentos infantis, 
autoridades públicas e outros interessados resultou no ISOFIX – padrão 
internacional de fixação para assentos infantis em veículos.

O ISOFIX consiste em uma especificação para os pontos de fixação dos 
assentos infantis e uma especificação correspondente para os pontos de 
fixação dos veículos. Dois pontos de fixação estão embutidos no carro entre 
o encosto e o assento do banco. A base do assento pode ser fixada com 
segurança utilizando esses pontos de fixação, e o bebê conforto ou o assento 
infantil pode então ser rápida e facilmente fixado ou retirado. Além disso, 
está incluído um terceiro ponto de fixação, normalmente denominado “top 
tether”, que permite a conexão de alças posicionadas sobre o encosto do 
assento. Quando exigido pelo assento infantil, esse ponto deve ser utilizado 
além dos pontos de fixação da parte de baixo do banco.

Alguns tipos de assentos ISOFIX não exigem uma base separada. Em 
vez disso, eles são fixados diretamente nos pontos de fixação do carro. 
Dependendo do mercado, os conectores do assento infantil ISOFIX são 
rígidos, permitindo uma instalação por encaixe, ou não rígidos, utilizando 
travas para a fixação.

Os pontos de fixação do ISOFIX devem ser encontrados em todos os 
novos carros. O número de assentos infantis disponíveis com pontos de 
fixação ISOFIX tem aumentado de forma constante, porém ainda existe 
em oferta uma linha mais ampla de tipos de assentos fixados pelos cintos 
de segurança do carro.  n
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DANIEL STRÖMBERG E ANNA LÖFVENIUS COM A FILHA INGRID,
6 MESES DE IDADE, GOTEMBURGO, SUÉCIA

Como vocês se prepararam para a chegada de Ingrid?
“Dirigimos para testar a rota para o hospital e tentamos monitorar o momento
do dia em que havia congestionamento. Também compramos um bebê conforto 
com ISOFIX. Achamos que o bebê conforto estava um pouco solto quando
o ajustamos, então tivemos de verificar com um revendedor a forma como
o assento deveria ser ajustado para que nos sentíssemos seguros. Só então 
estávamos prontos.”

Conte-nos sobre sua viagem da maternidade para casa.
“Bom, nós estávamos obviamente bem nervosos de sair da bolha de segurança 
que é o hospital e assumir a responsabilidade por nossa própria filha. Ainda mais 
dentro de um carro! Você está totalmente convencido de que alguém irá bater 
em você. Nunca dirigimos com mais segurança que naquele momento. Tomamos 
um cuidado ainda maior olhando em cada cruzamento e tentamos frear o mais 
devagar possível. Você percebe o quão vulnerável os bebês são – eles não têm 
controle sobre seus pescoços. Algo simples como o posicionamento correto do 
cinto no bebê conforto se torna algo de grande preocupação na primeira vez.
Mas tudo correu bem!”

Como você optou por posicionar o bebê conforto?
“Nós o colocamos atrás do banco do passageiro, com um espelho no encosto de 
cabeça do banco traseiro para que quem estivesse dirigindo pudesse ver Ingrid. 
Escolhemos essa posição porque achamos que seria a que menos distrairia
o motorista. Como pais de primeira viagem, nos tornamos de fato conscientes
da segurança – é algo com o qual não se brinca.”

“Como pais de primeira viagem, 
nos tornamos de fato conscientes 
da segurança”
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Fonte: Burdi et al., 1969

Recém-
nascido

2 anos 6 anos 12 anos Adulto

PROPORÇÕES CORPORAIS
Do nascimento à vida adulta
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POR QUE ASSENTOS REVERSÍVEIS VIRADOS PARA TRÁS?

Bebês e crianças são passageiros especialmente frágeis. Em relação ao restante de 
seus corpos, suas cabeças são grandes e pesadas. A cabeça de um bebê de nove 
meses, por exemplo, constitui 25% de seu peso total. A título de comparação, 
a cabeça de um homem adulto constitui apenas 6% de seu peso corporal total. 
A cabeça de um bebê possui proporções bem diferentes também. Seu rosto é 
relativamente pequeno em comparação com o restante de sua cabeça.

Caso um bebê ou criança sofra ferimentos na cabeça, isso geralmente resulta 
em dano cerebral, que, em geral, é muito mais grave que ferimentos na face. 
Ferimentos na cabeça em bebês são frequentemente mais graves, pois seus 
crânios são mais finos que o de um adulto e, por isso, proporcionam menos 
proteção para o cérebro.

Esqueleto mole

As vértebras do pescoço de um recém-nascido são compostas de partes 
separadas de ossos unidos por cartilagem. Em outras palavras, o esqueleto de 
um bebê ainda é mole. Essa cartilagem se torna osso nos primeiros três anos 
de vida do bebê.

O processo de endurecimento da cartilagem em osso vai até a puberdade. 
Há um desenvolvimento gradual semelhante dos músculos e ligamentos no 
pescoço.

As vértebras do pescoço humano também mudam de formato 
progressivamente ao longo dos anos conforme a pessoa cresce, passando das 
vértebras horizontais da criança pequena para as vértebras em formato de sela 
do adulto. Ter o formato de sela também significa que as vértebras se encaixam 
e se apoiam entre si caso a cabeça seja projetada bruscamente para frente.

As crianças pequenas não têm essa proteção extra [veja a ilustração na p. 25].

Assentos virados para trás são mais seguros

A forma mais segura de viajar em um carro é virado para trás. Portanto, bebês 
e crianças pequenas devem viajar o máximo possível olhando para a traseira 
do carro.
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Em uma colisão de impacto frontal, a cabeça de um passageiro sentado 
de frente é projetada para frente com uma força considerável. A única coisa 
que impede o avanço da cabeça é o pescoço. O pescoço de um adulto pode 
suportar essa tensão relativamente bem, mas o de uma criança pequena não. 
Considerando que as colisões de impacto frontal são o tipo mais comum de 
acidente e o tipo mais grave também, é de suma importância que as crianças 
muito pequenas sentem-se em assentos virados para trás.

A Suécia é o primeiro país a desenvolver ideias de segurança para 
crianças

A ideia de assentos infantis virados para trás surgiu na Suécia, nos anos 60, 
com o professor Bertil Aldman da Universidade de Tecnologia de Chalmers, 
em Gotemburgo.

O professor Aldman inspirou-se nos assentos especiais usados por 
astronautas da missão Gemini, durante decolagem e pouso, que foram 
moldados para distribuir as forças G em toda a coluna. O princípio por trás 
dos assentos reversíveis virados para trás é exatamente o mesmo. Na hipótese 
de uma colisão com impacto frontal, as costas e a cabeça da criança recebem 
parte do impacto, não apenas seu frágil pescoço.

Graças ao professor Aldman, os assentos reversíveis virados para trás 
passaram a ser amplamente utilizados na Suécia muito antes que em qualquer 
outro lugar. Os benefícios são refletidos em estatísticas de acidentes.
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DESENVOLVIMENTO DAS VÉRTEBRAS DO PESCOÇO

Fonte: Burdi et al., 1969

  Cartilagem   Osso

Visão lateral

0–12 
meses

1–3 anos

3–6 anos

Adulto

Visão superior
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FATALIDADES COM PASSAGEIROS INFANTIS
Número de fatalidades com passageiros infantis a cada 1.000.000 de crianças

¢ Alemanha
¢ Suécia

4

3

2

1

0
Crianças 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos

FONTE: ESTATÍSTICA NACIONAL (CARLSSON ET AL., 2013)

Uma pesquisa sobre os dados da seguradora Folksam, por exemplo, mostra 
que o risco de uma criança pequena morrer ou ser gravemente ferida é cinco 
vezes maior em um assento virado para frente que em um assento virado 
para trás.

Se você comparar as estatísticas de acidentes na Suécia com as de países 
onde a maior parte das crianças viaja em assentos virados para frente, as 
diferenças são gritantes.

Um exemplo é a Alemanha: observe em especial as diferenças em crianças 
com um ano de idade. Essa é a idade em que as crianças alemãs começam a 
utilizar assentos infantis virados para frente, ao passo que relativamente mais 
crianças suecas viajam em assentos virados para trás até a idade de três ou 
quatro anos
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DOCUMENTANDO A DIFERENÇA

A Volvo tem trabalhado com o professor Aldman desde o desenvolvimento 
do cinto de segurança de três pontos, nos anos 50. Um dos frutos dessa 
colaboração foi o assento reversível virado para trás lançado pela Volvo 
em 1972, uma inovação na indústria automobilística. Outra inovação foi o 
primeiro assento de elevação do mundo, desenvolvido e introduzido pela 
Volvo Cars em 1978.

A Equipe de Pesquisa de Acidentes de Trânsito da Volvo tem investigado 
e coletado dados sobre os acidentes de trânsito suecos envolvendo carros 
Volvo relativamente novos desde o início dos anos 70. Os achados da equipe 
são acrescentados a um banco de dados, que, até o momento, documentou 
mais de 42 mil acidentes envolvendo mais de 70 mil pessoas no total, um 

RISCOS DE LESÃO POR TIPO DE RETENÇÃO
Crianças com idades entre 0 e 15 anos em carros Volvo na Suécia

68%
77%

90%

Sem retenção Somente cinto
de segurança

Cadeira para
automóvel/Assento 

de elevação

Bebê conforto/
Assento reversível

FONTE: BANCO DE DADOS SOBRE ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARROS VOLVO (JAKOBSSON ET AL., 2005)



28 CHILDREN & CARS

recurso único para os pesquisadores que desejam estabelecer mais fatos sobre 
a segurança das crianças.
Milhares de casos estudados
Desde 1976, mais de 7 mil crianças com idades entre 0 e 15 anos estiveram 
envolvidas em acidentes de carro incluídos no banco de dados de acidentes 
de trânsito envolvendo carros Volvo. No mesmo período, o uso de cintos 
de segurança e assentos infantis aumentou drasticamente, passando de cerca 
de 20% em 1976 para quase 100% nos últimos dez anos. O risco de uma 
criança sofrer ferimentos como passageira em um carro caiu continuamente 
ao longo dos anos, resultado do aumento do uso de retenção e melhoria na 
segurança dos veículos.

USO DOS TIPOS DE RETENÇÃO ENTRE 1976-2012
Crianças com idades entre 0 e 15 anos em carros Volvo na Suécia

FONTE: BANCO DE DADOS SOBRE ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARROS VOLVO

1976
1980

1984
1988

1992
1996

2000
2004
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2012

Sem retenção
Bebê conforto/

Assento reversível

Cadeira para automóvel/
Assento de elevação

Somente cinto de segurança

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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Aumento da proteção

Os efeitos do aumento no uso de retenção são claramente refletidos nas 
estatísticas de ferimentos. O tipo de sistema de proteção utilizado é, 
obviamente, muito importante.

Em termos de prevenção de ferimentos de nível moderado ou maior 
para crianças com idades entre 0 e 15 anos, utilizar um cinto de segurança 
para adultos fornece aproximadamente 68% mais proteção que não utilizar 
nenhuma retenção (veja o gráfico na p. 27).

O efeito redutor de ferimentos correspondente, em comparação àquele 
sem nenhuma retenção, é tão elevado quanto 90% para crianças que usam 
assentos reversíveis virados para trás e 77% para crianças que usam assentos 
de elevação.

É igualmente importante que as crianças usem um tipo de assento infantil 
adequado para sua idade, altura e peso atuais.  n
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LOTTA JAKOBSSON, LÍDER TÉCNICO SÊNIOR NO CENTRO DE SEGURANÇA DA VOLVO 
CARS, GOTEMBURGO, SUÉCIA

Qual é a coisa mais importante a ser considerada ao transportar crianças?
“As crianças precisam de assentos infantis específicos – um cinto de segurança 
não é adequado. O assento infantil de sua escolha precisa ser adequado para 
o tamanho e a idade da criança e deve ser substituído de acordo com seu 
crescimento. A função do assento infantil é distribuir a força da melhor forma 
possível para as partes mais fortes do corpo da criança durante uma colisão.
A Volvo Cars sempre recomenda o uso de assentos virados para trás enquanto 
possível – pelo menos até 3 ou 4 anos de idade.”

Por que é tão importante que as crianças viajem viradas para trás?
“A maior parte dos pais sabe que os músculos do pescoço das crianças são fracos 
durante os primeiros anos de vida. Contudo, o que muitos não sabem é que
o esqueleto também não está totalmente desenvolvido. Os assentos virados para
trás reduzem drasticamente o risco de ferimentos em caso de uma colisão. Na hipótese 
de impacto frontal muito violento, eles são a diferença entre a vida e a morte.”

O que a Volvo faz para tornar as viagens de carro mais seguras para as crianças?
“A vantagem que temos é que podemos trabalhar com carros e assentos infantis, 
como assentos de elevação integrados no banco de trás. Também estamos 
levantando questões relacionadas à padronização e cooperação entre a indústria 
automotiva e os fabricantes de assentos infantis. Precisamos aprimorar ainda mais 
os assentos infantis em termos de peso, flexibilidade e facilidade de manuseio.
Isso nos proporcionará maior oportunidade de atingir mais pais em todos os países 
que utilizam assentos infantis da melhor forma possível.”

“Os assentos reversíveis virados 
para trás reduzem drasticamente 
o risco de ferimentos”
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A especialista da Volvo Cars Lotta 
Jakobsson é professora substituta na 
Universidade Técnica Chalmers, bem 
como presidente do grupo de trabalho 
de segurança infantil da Organização 
Internacional de Normalização (ISO).
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BONECOS DE TESTE DE COLISÃO

O primeiro boneco de teste de colisão (dummy) do mundo chamava-se 
Sierra Sam. Do tamanho de um homem adulto corpulento, ele foi feito em 
1949 para testar assentos ejetores para a Força Aérea norte-americana.

Em 1956, a Força Aérea compartilhou suas conclusões com a indústria 
automotiva. O primeiro dummy a ser desenvolvido especificamente para 
pesquisa em acidentes automobilísticos apareceu seis anos depois.

Os dummies atuais têm pouco em comum com Sierra Sam. Todos os 
bonecos antigos eram bem rudimentares, feitos para verificar se os sistemas 
de segurança, como cintos de segurança, eram eficazes. Esses bonecos tinham 
poucos pontos de medição e em nada se pareciam com humanos.

Produtos eletrônicos sofisticados

Contudo, os dummies modernos são feitos para responder muito mais 
como humanos. Eles têm o mesmo peso, tamanho e proporções do tipo de 
ser humano que devem simular. Suas cabeças são feitas para reagir como 
cabeças reais em um acidente, bem como outras partes de sua anatomia, 
como pescoço, joelhos e tórax.

Por dentro, eles possuem equipamentos eletrônicos avançados para medir 
aceleração/desaceleração, deslocamentos e as várias cargas e forças às quais 
o corpo fica sujeito em um acidente.

Os dummies atualmente são fabricados em muitos tamanhos e tipos. 
A maioria é utilizada em testes de colisão frontal, mas também existem 
bonecos desenvolvidos para colisões laterais e traseiras.

O tipo mais frequentemente utilizado foi desenvolvido para representar 
um homem adulto médio. Também existe uma variante mais alta e pesada 
do dummy masculino, porém o boneco que representa uma mulher adulta 
é consideravelmente pequeno e magro.

Além desse modelo feminino/adolescente, existem outros bonecos que 
representam crianças de dez, seis e três anos, bem como bebês de dezoito, 
doze, nove, seis meses e recém-nascidos.
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Carros novos são mais seguros

Os dummies são uma ferramenta da indústria automobilística para continuar 
a melhorar a segurança quando se trata de carros e trânsito. A própria 
pesquisa contínua da Volvo sobre os resultados de acidentes automobilísticos 
reais mostra que o risco de lesões entre pessoas que sofrem acidentes em 
carros fabricados no início dos anos 2000 ou posteriormente é reduzido em 
dois terços em comparação com pessoas em carros construídos 20 ou 30 
anos antes. O desenvolvimento contínuo da estrutura do carro, bem como 
os desenvolvimentos da tecnologia avançada de cintos de segurança e airbags, 
contribuíram para essa melhoria.

Os sistemas de segurança ativos com frenagem automática mediante risco 
de acidentes também melhoram a segurança ao reduzir a força do impacto 
ou, no melhor caso, até evitar completamente um acidente.

Nenhuma dessas melhorias teria sido atingida sem pesquisa. Os dummies 
ainda possuem um importante papel nesta pesquisa, assim como todo o 
conhecimento obtido a partir do estudo de acidentes reais.  n
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¢ PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS ASSENTOS 
REVERSÍVEIS VIRADOS PARA TRÁS

O que devo buscar ao escolher um assento reversível virado para trás?
O assento infantil deve ser adequado para o tamanho de seu filho e caber 
em seu carro. Certifique-se também de que o assento possua a homologação 
necessária. Consulte a p. 51 para obter mais informações sobre as normas de 
homologação e selos.

O que preciso saber ao comprar um assento reversível virado para trás usado?
Não compre um assento infantil usado, a menos que seja um relativamente 
novo. Certifique-se de que qualquer assento que você compre não esteja 
danificado, possua o selo de homologação correto e contenha todas as 
instruções de ajuste e instalação.

O que é ISOFIX?
Um sistema de fixação padronizado para bebê conforto e assentos infantis. 
O ISOFIX é conhecido como LATCH nos Estados Unidos e UAS no Canadá.

Uma alcofa amarrada é uma alternativa segura para os bebês?
Não, não é uma alternativa segura. A alcofa pode ser fixada, mas o bebê 
dentro não estará adequadamente contido.

Uma cama infantil transversal é uma alternativa segura?
Para crianças pequenas que precisam ficar deitadas em uma posição horizontal 
todo o tempo (por exemplo, alguns bebês prematuros), certifique-se de usar 
uma cama infantil certificada para esse fim.

Um assento infantil virado para trás deve ser usado, a menos que haja 
considerações médicas significativas contra isso, já que ficar virado para trás é 
sempre uma alternativa mais segura.
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Você pode garantir que o airbag esteja de fato desligado ou desativado?
Sim, o Interruptor do Airbag do Lugar do Passageiro Volvo (PACOS) é seguro 
e confiável. Porém, você precisa verificar, com cuidado, que o interruptor 
esteja de fato na posição DESLIGADO. Caso você tenha dúvidas se o airbag 
está de fato desativado, entre em contato com sua concessionária autorizada. 
Verifique as opções de seu modelo de carro e os regulamentos aplicáveis em 
seu país.

No bebê conforto – quão apertado deve estar o cinto?
O cinto sempre deve estar preso ao corpo do bebê. A regra geral é de dois 
dedos, porém não mais, entre o cinto e a criança para aperto adequado.

Por quanto tempo devo usar o bebê conforto?
A coisa mais importante é que o assento usado seja adequado para o tamanho 
do bebê naquele momento, a fim de proporcionar o apoio necessário.

Assim que o bebê crescer a ponto de alcançar o topo de seu bebê conforto 
ou mais, é o momento de passar a usar um assento reversível virado para trás 
para uma criança maior.

O que devo fazer se meu filho não quiser se sentar no assento?
Pare e respire. Para um bebê, pode ser uma boa ideia levar o bebê conforto 
recém-adquirido para dentro de casa e deixá-lo usar pela primeira vez em casa.

Por quanto tempo as crianças devem usar os assentos reversíveis virados 
para trás?
Crianças pequenas devem continuar a usar os assentos reversíveis virados 
para trás o máximo possível. Recomenda-se que as crianças usem os assentos 
reversíveis virados para trás até que tenham três anos de idade, porém 
preferencialmente por mais tempo. Quanto mais velha a criança ficar, mais 
forte estará seu pescoço. Além disso, quanto mais alta a criança, menor será 
sua cabeça em relação ao restante de seu corpo.

O fato de não conseguir esticar suas pernas completamente não afetará a 
segurança da criança.
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Por que isso é tão importante?
Porque o pescoço vulnerável de uma criança não pode suportar a força 
envolvida se a cabeça for arremessada para frente em um impacto frontal. 
Em um assento infantil virado para frente, o pescoço está vulnerável a forças 
muito intensas. Em um assento reversível virado para trás, essas forças são 
distribuídas pelas costas e cabeça da criança. As tensões decorrentes do 
impacto de colisões traseiras geralmente não são tão fortes.

Como ajustar um assento reversível virado para trás?
Siga as instruções específicas com cuidado. O ISOFIX é um sistema de 
fixação padronizado que normalmente facilita o ajuste dos assentos infantis. 
Os pontos de fixação rígidos do ISOFIX fornecem uma confirmação (som de 
clique e indicação verde) quando instalados corretamente.

Um assento infantil afivelado utilizando o cinto de segurança do carro é 
tão seguro quanto um afivelado utilizando os pontos de fixação do ISOFIX. 
Apenas certifique-se de que o cinto de segurança esteja ajustado de forma 
segura. Vários carros Volvo também possuem pontos de fixação adicionais 
nos trilhos do assoalho do assento dianteiro para fácil fixação de “top tethers” 
extras em assentos reversíveis voltados para trás para crianças maiores. Caso 
haja quaisquer problemas, peça ajuda ao revendedor do assento.

Qual é o lugar mais seguro no carro para uma criança?
Em um Volvo, as posições de todos os assentos de passageiros são igualmente 
seguras, porém provavelmente haverá outros fatores influenciando sua 
escolha de posição. Muitas pessoas preferem ter suas crianças a seu alcance, 
ou seja, no banco da frente. Contudo, caso haja um assento reversível virado 
para trás no banco da frente, o airbag do passageiro deve definitivamente 
ser desativado. O banco de trás é, consequentemente, a única opção para 
assentos reversíveis virados para trás caso o banco da frente possua um airbag 
que não possa ser desativado. Em alguns carros, o airbag do passageiro pode 
ser desligado sempre que necessário. Seu carro pode ter um interruptor para 
isso – consulte o manual do proprietário para obter instruções. Observe que 
os regulamentos diferem de país para país. Em alguns países, as crianças não 
podem se sentar no banco da frente.
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É correto uma criança se sentar no colo de um adulto em vez disso?
Não. As crianças nunca devem viajar no colo. Cada criança precisa de um lugar 
próprio no carro e um assento infantil adequado para seu tamanho e idade.

Os airbags laterais apresentam algum risco a meu filho?
Não, os airbags laterais da Volvo são feitos para proteger sua criança dos danos 
em uma colisão, contanto que ela esteja viajando em um assento reversível 
virado para trás adequado.

Existe algum perigo se, por exemplo, uma criança brinca com uma boneca 
ou assiste a um filme em um dispositivo portátil?
Os itens soltos podem se transformar em perigosos projéteis em uma 
colisão. Garanta uma posição de assento vertical para a criança com o cinto 
posicionado corretamente.

O que devo fazer caso meu filho adormeça com a cabeça pendurada em 
um ângulo agudo?
Caso não aparente incomodar a criança, provavelmente parece pior do que é. 
Mesmo assim, você sempre pode parar e apoiar a cabeça da criança em um 
travesseiro ou uma almofada.

Na Suécia, existe uma certificação chamada “Plus test”. O que é isso? 
O “Plus test” é uma certificação voluntária que avalia a carga no pescoço em 
um teste de impacto frontal. Ao escolher um assento com um selo do “Plus 
test”, você sabe que ele protegerá o pescoço da criança em uma batida, algo 
que não é avaliado nos testes regulatórios.

Uma cadeira para automóvel virada para frente com cinto interno é uma 
escolha adequada para meu filho de dois anos?
Para ter melhor proteção, uma criança de dois anos deve viajar virada para 
trás para garantir um bom apoio do pescoço em caso de impacto frontal.  n
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KLARA E MAGNUS LEDIN HÖGLUND COM SEUS FILHOS ALLAN, 3 ANOS, E PELLA,
5 ANOS E MEIO, ESTOCOLMO, SUÉCIA

Seus dois filhos usam assentos virados para trás. Por quê?
“Estamos muito cientes da segurança e tentamos fazer tudo de acordo com a 
regra. Verificamos os fatos cuidadosamente quando tivemos nosso primeiro filho, 
e o risco de lesão em uma colisão é cinco vezes maior se a criança estiver virada 
para frente quando nova. Então, naturalmente, Allan e Pella viajarão virados para 
trás enquanto for possível.”

Viajar virado para trás trouxe algum desafio para vocês?
“Allan sofre de mal de movimento, então pensamos se deveríamos virá-lo para ver 
se melhora. Mas não sabemos se isso ajudará – então vamos continuar desse 
jeito por mais um tempo. Pella está ficando maior, então se senta com as pernas 
cruzadas, mas ainda não reclamou sobre isso. Algumas pessoas que encontramos 
dizem “ah, virem eles para frente – vocês nunca irão bater”, mas sentimos que 
você não pode simplesmente pressupor isso. A segurança sempre vem em 
primeiro lugar.”

Você tem algum truque para usar os assentos virados para trás?
“Com relação ao mal de movimento, é melhor se Allan estiver assistindo a um filme 
ou se dirigirmos em horários em que ele pode adormecer. Escolhemos nossos 
assentos infantis com muito cuidado. Principalmente para garantir que atendam às 
exigências de segurança, mas também de forma que possam se reclinar um pouco 
para que as crianças possam dormir neles. E também para garantir que haja espaço 
para que se sentem de pernas cruzadas quando ficarem maiores.”

“Nossos filhos viajarão virados 
para trás enquanto for possível”
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4.

Assentos de elevação

MAIS CEDO OU MAIS TARDE a criança vai ficar grande demais para seu assento 
reversível virado para trás. Isso normalmente ocorre aos três ou quatro anos 
de idade. Então, é hora de a criança viajar virada para frente, sentada em um 
assento de elevação. O assento de elevação pode ou não ter um encosto. 
Um assento de elevação com encosto também é chamado de cadeira para 
automóvel. Certifique-se de que o dispositivo orientador do assento de 
elevação seja projetado para manter o cinto subabdominal em cima do quadril 
e em cima das coxas. Essas projeções também ajudam a manter o assento de 
elevação no lugar em uma colisão. A criança e o assento de elevação devem 
sempre ser retidos utilizando o cinto de segurança do carro. Alguns assentos 
de elevação também podem ser fixados ao veículo utilizando os pontos de 
fixação ISOFIX. Alguns carros, incluindo vários modelos da Volvo, possuem 
seus próprios assentos de elevação integrados – uma forma de assento infantil 
muito fácil de usar.

Os assentos de elevação normalmente oferecem mais conforto para 
crianças menores, e quaisquer projeções laterais no topo do encosto podem 
proporcionar apoio lateral à cabeça da criança, principalmente ao dormir. 
Diferentes tipos de projeções laterais para o torso também ajudam a criança 
a se sentar de maneira mais confortável e com sustentação, dependendo do 
tamanho e do comportamento da criança. O encosto do assento de elevação 
também pode ajudar o cinto de segurança a ficar confortavelmente no lugar, 
na altura do meio dos ombros.
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Não muito na extremidade do ombro

Quando uma criança é presa por um cinto de segurança, é importante que 
o cinto seja posicionado corretamente. O principal motivo do uso de um 
assento de elevação é atingir a geometria correta do cinto, não ajudar a criança 
a ver mais coisas. Adicionalmente, quanto menos folga houver, melhor o cinto 
protegerá seu filho.

O assento de elevação serve para elevar a criança, deixando o cinto de 
segurança em uma posição melhor em cima do quadril ou das coxas. A parte 
subabdominal do cinto sempre deve ser usada o mais embaixo possível, não 
em cima da barriga. A parte diagonal do cinto deve ficar firmemente em cima 
do ombro e do peito, preferencialmente de forma confortável na altura do 
meio dos ombros. Remova qualquer folga após colocar o cinto de segurança 
na criança. Não é prejudicial o cinto ficar parcialmente no pescoço da criança. 
Pode não parecer muito confortável, mas não machucará a criança em caso 
de acidente. Caso o carro pare abruptamente, a cabeça da criança se moverá 
para frente e o cinto, para a extremidade do ombro. O risco de lesão é muito 
maior se a parte diagonal do cinto ficar muito na extremidade do ombro. Isso 
pode fazer com que o cinto escorregue para o braço no caso de um acidente, 
aumentando o risco de impacto na cabeça e lesões nas partes macias do peito 
e da barriga. Com o cinto muito para baixo no braço, a criança não ficaria tão 
segura quanto deveria.

Nunca embaixo dos braços

Em nenhuma circunstância a criança deve viajar com a parte diagonal do 
cinto embaixo do braço. Em um acidente, o torso da criança não ficaria 
adequadamente seguro, causando um risco maior de impactos na cabeça, 
bem como a penetração do cinto de segurança nas partes mais macias do 
peito e da barriga. Também existiria um risco maior de lesões no peito ou na 
barriga, pois o esqueleto humano é mais fraco na parte de baixo do tórax. O 
cinto de segurança oferece a proteção ideal caso colocado em cima das partes 
mais fortes do corpo, como a pélvis, a caixa torácica e o ombro.

Nunca utilize uma almofada ou um travesseiro macio comum em vez de 
um assento de elevação adequado. Uma almofada comum seria muito macia 
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e não ficaria adequadamente fixada como o assento de elevação. Em caso 
de acidente, uma almofada simplesmente seria achatada, fazendo com que 
a criança escorregasse para frente e saísse por baixo da parte subabdominal 
do cinto. 

Por que usar um assento de elevação?

Um fator que torna a criança mais vulnerável é o fato de que sua pélvis ainda é 
relativamente pouco desenvolvida. Além do tamanho em geral, uma diferença 
fundamental entre a pélvis de uma criança e a de um adulto é que a estrutura 
pélvica característica, chamada crista ilíaca, não está totalmente desenvolvida 
na criança. O tamanho e o formato dos quadris do usuário têm influência 
direta sobre o modo como o cinto de segurança fica no lugar. O formato da 
crista ilíaca em quadris adultos ajuda a manter o cinto subabdominal abaixo 
no caso de uma colisão, impedindo-o de subir e, possivelmente, danificar 
os órgãos internos. A pélvis humana permanece com formato relativamente 
redondo até a criança atingir cerca de dez anos de idade. A crista ilíaca não 
desenvolve seu formato adulto mais angular até a puberdade.

O assento de elevação permite que a geometria do cinto de segurança 
funcione da melhor forma com relação à criança ocupante. O assento de 
elevação eleva a criança, de forma que a parte subabdominal do cinto possa ser 
posicionada sobre as coxas, o que reduz o risco de o abdômen interagir com o 
cinto. Uma característica importante dos assentos elevatórios é o dispositivo 
de posicionamento do cinto (gancho de fixação), que mantém o cinto no 
lugar em uma colisão, retendo o assento de elevação. Essa característica não 
é necessária para assentos de elevação integrados. O assento de elevação 
também coloca a criança em uma posição mais ereta e com apoio de coxa 
mais adaptável, para que ela não escorregue para frente no assento ao tentar 
encontrar uma posição de perna mais confortável, quando estiver sentada. 
A má postura pode resultar em geometria do cinto abaixo do ideal.

A Volvo Cars recomenda que crianças utilizem um assento de elevação 
até terem 140 centímetros de altura e 10 anos de idade. Os fatores 
importantes são o tamanho da criança (altura e tamanho do quadril), idade 
(desenvolvimento do quadril) e a geometria específica do cinto de segurança 
do carro. n
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¢ PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE ASSENTOS DE ELEVAÇÃO

Quando posso passar meu filho para um assento de elevação?
Quando a criança tiver crescido além de seu assento reversível grande virado 
para trás. A criança deve ter pelo menos três anos de idade, preferencialmente 
mais velha.

O que devo observar ao escolher um assento de elevação com ou sem encosto?
Aquele que for adequado para seu tipo de carro, confortável para seu filho e 
tiver o selo de homologação do tipo certo.

Um assento de elevação é tão bom quanto uma cadeira para automóvel?
Crianças mais novas em geral acham uma cadeira para automóvel mais 
confortável, e ela proporciona apoio lateral, ajudando a mantê-las em uma 
posição boa e segura para o cinto. Caso haja projeções laterais na parte de 
cima do encosto da cadeira, elas podem ajudar a dar apoio a uma criança 
enquanto dorme. Por outro lado, em um carro seguro, contanto que o cinto 
de segurança esteja corretamente posicionado no corpo da criança, o nível de 
proteção será o mesmo, com ou sem o encosto do assento de elevação.

Minha cadeira para automóvel se apoia no encosto de cabeça, deixando 
um espaço entre eles. Isso é seguro?
O cinto de segurança do carro torna isso perfeitamente seguro. É o cinto 
de segurança do carro que absorve a força iminente durante uma freada 
brusca ou uma colisão. A posição do encosto de cabeça poderá significar 
que a cadeira para automóvel tem uma posição mais ereta, que pode ser 
percebida como menos confortável, porém a verdade é que, do ponto de 
vista da segurança, ela é igualmente boa, contanto que o cinto de segurança 
do carro esteja corretamente posicionado.

Como posicionar corretamente o cinto de segurança?
O cinto diagonal deve passar por cima do ombro, mais próximo do pescoço 
que do ombro. Não importa se o cinto ficar parcialmente sobre o pescoço 
da criança. É perigoso posicionar o cinto muito perto do ombro: caso o pior 
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aconteça, a parte superior do corpo da criança pode escorregar para fora do 
cinto em uma colisão. Pela mesma razão, você nunca deve permitir que seu 
filho use o cinto diagonal embaixo do braço. O cinto subabdominal deve ser 
usado em cima do quadril ou das coxas. Na maioria dos tipos de assento de 
elevação acessório, o cinto precisa ser passado pelas guias do próprio assento 
para mantê-lo na posição.

Não deve haver folgas no cinto diagonal ou subabdominal. Remova 
quaisquer folgas após colocar o cinto de segurança na criança.

Os assentos de elevação presos com fixadores ISOFIX são melhores que 
os que não têm isso?
A fixação do assento de elevação no veículo não deve influenciar a proteção 
proporcionada pelo assento e pelo cinto de segurança. Os pontos de fixação 
ISOFIX ajudam a manter o assento de elevação no lugar principalmente 
quando não está sendo utilizado. Independente dos pontos de fixação 
ISOFIX, é o cinto de segurança que protege a criança na retenção.

Uma criança pode usar uma almofada comum em vez de um assento de 
elevação, por exemplo, no carro de outra pessoa?
Não. Uma almofada comum é muito mole. Em um acidente, ela seria 
simplesmente achatada, fazendo com que a criança escorregasse para frente, 
por baixo do cinto abdominal. A criança sempre deve usar um assento de 
elevação certificado. 

É correto uma criança se sentar no colo de um adulto em vez disso?
Não. As crianças nunca devem viajar no colo. Cada criança precisa de um lugar 
próprio no carro e um assento infantil adequado para seu tamanho e idade.

Qual banco do carro é o mais seguro?
Em um Volvo, todos os bancos são igualmente seguros para as crianças, 
contanto que tenham um assento infantil adequado.

O que posso fazer se meu filho não quiser se sentar no assento de elevação?
Você deve convencê-lo. Você também pode tentar outro tipo de assento.
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O airbag do banco da frente deve estar sempre desativado caso haja um 
assento infantil no banco da frente?
O airbag deve estar sempre desativado caso haja um assento reversível virado 
para trás no banco da frente. Contudo, uma pesquisa recente mostra que, 
quando um assento infantil virado para frente (em retenções adequadas) for 
posicionado no assento da frente, o airbag (em alguns modelos de carros) 
não deve ser desativado. Essa recomendação deve-se ao desenvolvimento dos 
airbags frontais nos últimos anos. Sempre verifique o manual de seu veículo 
para saber o que se aplica a seu carro. 

Por quanto tempo as crianças devem usar um assento de elevação?
É difícil estabelecer um tempo preciso. A Volvo Cars recomenda que as 
crianças utilizem um assento de elevação até terem 140 centímetros de altura 
e 10 anos de idade. Uma pesquisa de acidentes da Volvo Cars mostra que 
as crianças com idades de até dez anos precisam de um assento de elevação, 
porém que as de onze e doze anos também são beneficiadas por utilizarem.

As recomendações ou regulamentos de altura normatizados variam de país 
para país. A coisa mais importante é que o cinto de segurança abdominal 
deve ser afivelado corretamente nos quadris. Isso é importante mesmo após a 
criança ter ficado afivelada no cinto por um tempo e ter se mexido.

Um assento de elevação é tão seguro quanto um assento infantil virado 
para frente com cinto interno para meu filho de quatro anos?
O assento de elevação, juntamente com o cinto de segurança do carro, é uma 
boa proteção para a criança, considerando que o cinto fique em uma boa 
posição, passando sobre o ombro e o quadril durante o transporte. Escolha 
um assento de elevação que ajude a fornecer um bom ajuste no cinto para 
seu filho. Caso a criança seja pequena e não esteja se ajustando bem, deve-se 
considerar um assento infantil, mas use então um assento reversível virado 
para trás, para melhor proteção de seu filho. n
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5.

Exigência por lei

OS REGULAMENTOS QUE REGEM quais assentos as crianças de várias idades 
poderão usar em carros variam de país para país, bem como os tipos de 
assento infantil indicados.

O transporte de crianças em carros sempre deve ser feito utilizando um 
tipo adequado de assento infantil, corretamente afivelado.

Homologação e etiquetas

As normas de homologação e selos variam de país para país. Na Europa e 
em vários outros países, os assentos infantis devem possuir a marca E, que 
significa homologação ECE. Isso significa que eles estão de acordo com o 
regulamento ECE da ONU para assentos infantis e são homologados para uso 
nos países que aplicam essa norma.

Para obter mais informações sobre os assentos infantis Volvo, entre em 
contato com sua concessionária Volvo mais próxima.

O ELEFANTE NO BANCO TRASEIRO

Obviamente, sempre existem aquelas pessoas que não usam o cinto de 
segurança uma parte do trajeto, ou que não afivelam adequadamente o 
próprio cinto e o de seus filhos antes de sair com o carro. Talvez não seja algo 
demorado. Talvez a criança seja rebelde e pareça impossível fazer com que 
ela fique no assento infantil o tempo suficiente para afivelá-la. Ou talvez elas 
pensem... “é apenas na cidade, e vou dirigir devagar”.
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Porém, a uma velocidade de apenas 40 km/h (pouco mais de 25 mph), 
uma criança que pesa apenas 30 kg (66 libras) passará a pesar o equivalente a 
uma tonelada em caso de colisão com um objeto não flexível.

Isso é uma tonelada métrica – 2.204 libras!

Perigo para outros passageiros

Caso uma criança esteja sem cinto de segurança no banco de trás, corre risco 
de se ferir gravemente ou até mesmo morrer se houver uma colisão frontal. 
E qualquer pessoa no banco da frente corre risco de ter esse enorme peso 
projetado em sua direção dentro do carro, com consequências igualmente 
graves. Ou a criança pode ser arremessada pelo para-brisa e bater no objeto 
que parou o carro – um cenário tão aterrorizante quanto o primeiro.

Mais algumas comparações para considerar:
Não usar o cinto de segurança e bater a uma velocidade de apenas 15 km/h 

(9,3 mph) seria como subir em uma cadeira e pular de cabeça no chão.
Porém, caso o carro esteja a 20 km/h (12,4 mph), a gravidade da colisão 

seria como empilhar quatro cadeiras e pular de cabeça no chão.
Para visualizar uma colisão a 30 km/h (18,6 mph), imagine empilhar oito 

cadeiras e mergulhar.
Oito cadeiras seria uma boa torre – e uma bela queda. 30 km/h não parece 

muito rápido. É menos que o novo limite de velocidade de 20 mph em 
algumas áreas residenciais no Reino Unido, por exemplo. Mesmo “apenas na 
cidade”, a maioria de nós dirige mais rápido que isso.

Então... por favor, usem os cintos de segurança e assentos infantis.
Sempre.
Isso vale para todos os ocupantes do carro.  n
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