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 Está Calor dentro do carro! 

Tenha cuidado com as crianças 

 

 

Infelizmente na altura do calor, todos os anos, chega-nos a 

notícia trágica de uma ou mais crianças que ficaram 

esquecidas no interior de um carro e, em consequência disso, 

tiveram de ser hospitalizadas ou até mesmo que morreram 

por desidratação extrema.  

 
É importante sensibilizarmos a população para estes acidentes tão terríveis e evitáveis. 
 
A história é típica: um cuidador faz uma viagem fora da rotina e está com bastante pressa, a 

criança adormece na cadeira de segurança no banco de trás do carro e, o cuidador, 

esquecido de que levava passageiro sai do veículo sem levar a criança. 

Num dia de muito calor, um carro ao sol atinge temperaturas extremas e uma criança 

pequena, através da sudação, pode, com rapidez, perder uma percentagem significativa da 

água corporal. A acrescer a isto, a desidratação grave na criança pode resultar na depressão 

profunda do estado de consciência, o que, leva a que não consiga chorar e, com isso alertar 

as pessoas que possam passar por perto. 

Para ajudar a evitar este tipo de problema devem ser tomadas medidas importantes de 

segurança, tais como: 

Transporte preferencial de crianças pequenas (idade inferior a 3 anos) no banco do 

passageiro, viradas para a retaguarda, com sistema de retenção adequado e o air bag do 

passageiro desativado. 

Utilização de espelhos que permitam ao condutor ver a criança, sempre que esta viajar no 

banco traseiro. 

Criação do hábito de verificar o banco de trás sempre que o condutor abandona a viatura. 
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Tem também sido criada tecnologia bastante inventiva para tentar abordar esta questão. Há 

apps para smartphones ligadas a sensores na cadeirinha que avisam o portador do telemóvel 

que se está afastar da viatura com a criança ainda no interior. Recentemente foi também 

noticiado que uma criança americana de 10 anos tinha inventado um dispositivo, chamado 

Oasis, ainda em fase de desenvolvimento, que ficaria acoplado ao banco e que detetaria a 

presença de uma criança abandonada, alertaria os pais e começaria a ventilar ar fresco até 

que a criança fosse resgatada.  

Cabe-nos a nós, profissionais de saúde, antecipar este problema e discuti-lo com as famílias, 

sem medo e sem emitir juízos de valor. Todos podemos fazer algo para evitar estes 

incidentes e tornar o verão uma época feliz de que todos possam disfrutar!   

 

Inês Maio Gonçalves, Interna de Pediatria do Centro Hospitalar do Porto 

 

Página GoFundMe para apoiar desenvolvimento do dispositivo Oasis: https://www.gofundme.com/endhotcardeaths 

https://www.gofundme.com/endhotcardeaths

