
O BEBÊ CHEGOU, E AGORA? 

Bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação? Quais as diferenças
entre esses produtos existentes no mercado para transportar crianças.
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VISÃO GERAL:

Todos esses produtos têm a
mesma finalidade, transportar
com segurança as crianças,
desde os recém-nascidos até a
idade de 10 anos, como
previsto na legislação
brasileira.

É recomendado que esses
produtos sejam sempre
instalados nos bancos
traseiros, de preferência no
assento central, garantindo
assim maior proteção as
crianças para os casos de
colisão lateral.

A partir do instante que uma criança
surge na vida das pessoas, a vida dos pais
se transforma, e rotinas que eram
simples, como andar de carro, enchem a
cabeça dos novos pais de dúvidas. E
agora? Calma, vamos ver quais são as
opções para levar seu maior tesouro de
maneira segura.
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cadeirinhas são adaptadas
para esse sistema. O sistema
ISOFIX é um sistema mais
preciso, que permite instalar
a cadeirinha de maneira mais
rápida e sem erros, portanto
vale a pena observar se o
veículo possui esse sistema e
utilizar essa facilidade.

Antes de comprar um bebê
conforto, uma cadeirinha
ou o booster, é importante
ver como você irá prender
o equipamento no seu
carro. Muitos modelos de
automóvel já possuem o
sistema ISOFIX para a
fixação das cadeirinhas,
mas nem todas as

O que mais devo observar além da idade e tamanho da criança
na hora de escolher o produto?

O bebê conforto é o nome
dado para a cadeirinha a ser
utilizado pelo bebê recém-
nascido até ele completar seu
1º ano de idade, ou até ele
pesar 13 kg, em média. O
bebê conforto deve ser
instalado ao contrário do
movimento do carro, ou seja,
de costas para o banco da
frente, e deve manter a
criança com o corpo inclinado
em um ângulo de 45º, para
que a cabecinha do bebê
possa descansar de forma
plana na concha do assento.

Bebê conforto

O assento de elevação, também
conhecido no mercado como
booster seat, é utilizado quando
a criança já não cabe na
cadeirinha, mas ainda tem
menos que 1,45 m, ou seja, a
criança ainda é muito pequena
para utilizar o cinto de
segurança. A função do assento
de elevação é exatamente
deixar a criança em uma posição
mais alta no banco, para que ela
possa utilizar o cinto de
segurança do próprio veículo, de
maneira segura.Já as cadeirinhas são montadas

viradas para a frente e devem
ser usadas para o transporte
das crianças a partir do
instante em que elas deixarem
de utilizar o bebê conforto. As
cadeirinhas devem ter cinto de
segurança próprio para
segurarem as crianças.

Cadeirinhas

Tanto o bebê conforto como a
cadeirinha, devem ser fixadas
ao banco através do cinto de
segurança do veículo.

Assento de Elevação
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A BRICS Certificações é uma organização que
conduz e concede a certificação de
conformidade de produtos e sistemas,
compulsória ou voluntária, com base em
normas nacionais, internacionais ou
regulamentos técnicos. A BRICS está presente
no dia a dia dos consumidores brasileiros,
garantindo a qualidade e segurança de milhares
de produtos.

Nosso Selo de Certificação de Segurança de
DRC – Dispositivos de Retenção para Crianças
garante que o produto passou por testes
laboratoriais e está cumprindo todos os
requisitos de segurança e normas definidos na
Portaria Inmetro Nº 466/2014.

QUEM SOMOS

PROCURE NOSSO SELO!


