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O que precisa 

de saber sobre 

os Capacetes? 

 

 

 

 

 

O capacete ajuda a 

proteger a criança e o 

adolescente de lesões 

graves na cabeça e no 

cérebro. A informação 

neste folheto oferece 

recomendações na 

aquisição, utilização e 

manutenção do Capacete. 

 

 

 

Compra do Capacete:  

Compre um Capacete devidamente certificado. Se a criança 
resistir em o usar, deixe que ela escolha um, com a cor e o estilo a 
gosto, e converse sobre a segurança que o capacete promove.  
 

Procure no capacete informação sobre: 
Data de produção. Esta informação pode ser relevante em caso 
de recolha do lote de capacetes. 
Normas de Certificação Europeia - CE - (atestam requisitos de 
segurança):  

 EN 1078 (capacete para adulto) 
 EN 1080 (capacete para criança) 

 

Utilização Correta do Capacete:  

Ajuste Global 
O Capacete deverá ajustar-se a toda a volta, sem espaços entre as 
almofadas e a cabeça da criança.  
 

Conforto 
Como é que a criança se sente com o capacete na cabeça? O 
Capacete deve ser confortável; se estiver demasiado apertado 
pode provocar dores de cabeça.  
 

Penteado 
A criança deverá experimentar o capacete, com o penteado com 
que usará o capacete. Este poderá ter de ser reajustado caso a 
criança altere o seu penteado habitual.  
 

Cobertura da Cabeça 
O Capacete não deve estar demasiado alto ou demasiado baixo 
na cabeça da criança. Certifique-se que o bordo inferior, à frente 
está 1 ou 2 dedos acima das sobrancelhas. A parte de trás do 
Capacete não deverá alcançar a região superior do pescoço.  
 

Visão 
Verifique se consegue ver os olhos da criança, e se ela consegue 
ver para a frente e para os lados, quando usa o capacete.  
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Fitas de Ajuste Laterais 
Deverão fazer um “V”, com o vértice abaixo, e 
ligeiramente para a frente das orelhas.  
 

Fita de Ajuste do Queixo 
Deverá estar centrada, abaixo do queixo, e ajustada 
de forma que não haja uma folga superior a 1 ou 2 
dedos, entre a fita e o queixo.  
Para verificar o ajuste, deve abrir a boca… e dizer 
“AAhh!”. O capacete deve apertar a cabeça; em caso 
negativo, está mal ajustado. O capacete não deve 
balançar na cabeça para trás ou para a frente. 

 

Manutenção do Capacete 

Inspeção de danos 
NÃO PERMITA que a criança use um capacete 
rachado, partido ou com peças em falta.   
 

Limpeza 
Limpe o Capacete por dentro e por fora com água 
morna e detergente. Não o deixe encharcado em 
água. Seque-o com pano seco, à temperatura 
ambiente 
 

Proteção 
NÃO DEIXE que se sentem ou se apoiem no Capacete.  
 

Armazenamento 
O capacete deverá ser guardado numa divisão, à 
temperatura ambiente, afastado de exposição direta 
ao sol. Não guarde o capacete no carro 
 

Decoração 
Não pinte ou coloque autocolantes no capacete sem 
antes verificar as informações do fabricante. Tal 
informação poderá ser encontrada no manual de 
instruções, ou no website da respetiva marca. 

 
 

Substituição do Capacete: 

De Bicicleta 
Substitua qualquer capacete danificado ou 
que tenha estado envolvido num acidente. 
Os capacetes são desenhados para proteger a 
cabeça e cérebro em caso de impacto, como 
uma queda no pavimento.  
Se o material estiver danificado, a sua função 
estará comprometida no caso de um novo 
impacto.  
 

  

Sabia que…  

Quanto mais “arejado” (ventilação) for o 
capacete, mais caro é; 
 

Algumas marcas criaram capacetes multiusos 
para bicicleta, skate, e outros desportos.  
Estes capacetes estão preparados para 
suportar vários pequenos impactos.  
Deverão ser substituídos em caso de acidente 
grave ou dano evidente que comprometa a 
sua função 
 

 
In CDC (2014) 

 

Fontes:  

 Centers for Disease Control and Prevention - Head’s Up Program (2014) 

 Safe Kids Worldwide (2013) - “Bike Safety Tips” 

 Safe Kids Worldwide (2013) - “Skating and Skateboarding Tips” 

 Sick Kids (2013) - “Brain, Skull, Helmet - Use all Three” 

 European Transport Safety Council (2012) - “Review of Cycling Safety 
Policies in the European Union” 
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