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RESUMO
NAZÁRIO, Jailson. O Uso Correto do Capacete de Segurança e sua Eficácia na
Redução de Traumas e Mortes Trabalho. Ano. 2017. Trabalho de Conclusão
(Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.
O presente trabalho “O correto uso do capacete de segurança e sua eficácia na
redução de traumas e mortes” é produto de um estudo sobre a utilização correta do
capacete e sua contribuição para a diminuição da gravidade, das mortes e lesões
causadas por acidentes automobilísticos envolvendo motocicletas. Não é pretensão
deste autor estancar todo o conteúdo do tema que é vasto, mas pretende expor
situações cotidianas importantes que muitas vezes passam despercebidas, mas que
após a ocorrência dos acidentes ficam evidenciadas, como o mau uso do capacete
por exemplo. É um trabalho que oferece uma leitura técnica, porém sem elevar a
um nível não inteligível, mesmo para quem não é da área de segurança de trânsito
ou até mesmo para quem não é condutor de motocicletas. Foram incluídas fotos
exemplificando o uso correto e incorreto do capacete, bem como um laudo de um
acidente de trânsito fictício com ilustrações das lesões causadas pela má utilização
do equipamento de segurança.
Palavras-chave: Motocicleta, capacete, segurança, trânsito.
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ABSTRACT
NAZÁRIO, Jailson. The Correct Use of the Safety Helmet and its Effectiveness in
Reducing Trauma and Work Deaths. Year 2017. Conclusion Work (PostGraduation Course lato sensu in Traffic Accident Expertise) - Federal Institute of
Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017.
The present study "The correct use of safety helmets and their effectiveness in
reducing trauma and deaths" is the result of a study on the correct use of helmets
and their contribution to the reduction of the severity, deaths and injuries caused by
motor vehicle accidents involving Motorcycles. It is not the intention of this author to
stop all the content of the subject that is vast, but intends to expose important daily
situations that often go unnoticed, but that after the occurrence of the accidents are
evidenced, such as the use of the helmet for example. It is a job that offers a
technical reading, but without raising to an unintelligible level, even for those who are
not in the area of traffic safety or even for those who are not motorcycle drivers.
Photos were included illustrating the correct and incorrect use of the helmet as well
as a report of a fictitious traffic accident with illustrations of injuries caused by poor
use of safety equipment.
Palavras-chave: Motorcycle, helmet, safety, traffic.
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1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca relatar de forma técnica e detalhada as questões
sobre o uso correto do capacete de segurança motociclístico. Não tem a pretensão
de tornar-se um manual de instruções inédito, nem tampouco apresentar alguma
invenção adaptável aos capacetes existentes, mas sim trazer ao foco os detalhes de
uma correta utilização e sua contribuição para a minimização e/ou redução das
lesões causadas na região da cabeça em acidentes de trânsito.
É assertivo que a grande maioria das mortes e lesões causadas por acidentes
de trânsito poderiam ser ou evitadas ou amenizadas, se fosse considerado no
mínimo atitudes comportamentais de segurança preventivos, ainda que não voltadas
às questões de dirigibilidade, como atitudes dos passageiros por exemplo. Isto se
refere por exemplo atitudes simples como usar corretamente o cinto de segurança, o
capacete de segurança para motociclistas, e dispositivos obrigatórios para o
transporte de crianças.
Especificamente sobre o uso do capacete, é possível afirmar, embasado pela
experiência de mais de onze anos na atividade de Policial Rodoviário Federal – PRF,
que o uso correto deste dispositivo tem determinado em uma parcela significativa
(será verificado em percentuais e números comprobatórios) de ocorrências a vida ou
a morte, a lesão grave ou leve de motociclistas e/ou passageiros (garupa).
Por volta dos anos 2005, época em que este PRF iniciou seus trabalhos como
policial da atividade fim (trabalhos executados na pista, policiamento e fiscalização
ostensiva), era comum flagrar motociclistas trafegando sem a utilização do capacete,
muito embora o código de trânsito já trazia a obrigatoriedade desde sua
implementação em 1997. Com o passar dos anos e os serviços de fiscalização e
conscientização essa prática reduziu substancialmente, mesmo nas localidades
mais afastadas dos centros urbanos
No capítulo da fundamentação teórica, serão encontradas teorias sobre o
tema proposto, os detalhes dos componentes do capacete de segurança
motociclístico como o casco (interno e externo), viseira e o sistema de retenção
(fivela), detalhes estes que estabelecerão relação no entendimento do laudo do
acidente apresentado no apêndice.
Além de dados técnicos, informações e ilustrações, o presente relatório
apresenta um laudo pericial de um acidente (fictício) que fora teatralizado. Neste
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laudo é possível averiguar, principalmente nas fotos, que a vítima conduzia sua
motocicleta em uma velocidade acima da máxima permitida para a via, porém não
teria sido esta – a velocidade – a causa da morte, mas sim o mau uso do principal
dispositivo de segurança do motociclista, o capacete. Este equipamento teria
proporcionado a manutenção da sua vida e reduziria consideravelmente as lesões
verificadas na cabeça, se o capacete estivesse devidamente afivelado, haja vista
que a velocidade em que ocorreu a colisão e a distância de projeção da vítima não
foram determinantes para a ocorrência da morte.
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2 ASPECTOS TÉCNICOS DA UTILIZAÇÃO DO CAPACETE
Acidentes envolvendo motociclistas tem aumentado exponencialmente nos
últimos anos e por consequência o percentual de mortos tem alcançado números
que não podem passar despercebidos.
Segundo o Ministério da Saúde (MS), o aumento percentual do
número de mortos em acidentes com motos é bem maior que o
aumento total do número de mortos por acidentes de transito
(considerando todas as modalidades) no país [...] em 2011 foram
11.268 vítimas fatais (sic) contra 3.100 registrados em 2001. Neste
período [...] a frota de motocicletas aumentou 300%. (FREITAS e
GARCIA, 2016)

Estes dados demonstram entre outras conclusões, que é essencial a busca
por ações que possam amenizar e até mesmo decrescer essa curva tendenciosa e
mortífera que vem ceifando vidas e retirando precocemente de atividades laborais e
de lazer em sua plenitude principalmente jovens condutores.
A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde
–OPAS/OMS, produziram um manual sobre o capacete e tratam em seu capítulo
terceiro, as especificações gerais para capacete:


Os padrões internacionais para capacete, muitas vezes, definem um
capacete como consistindo de uma camada externa dura e uma forração
interna que pode ser esmigalhada. No entanto, o padrão não estipula que
um capacete seja feito dessa forma. Um padrão eficaz de capacete pode,
simplesmente, definir um capacete como um dispositivo de proteção
projetado para proteger a cabeça no caso de um impacto. E importante
para um padrão incluir o máximo possível e evitar restringir o projeto ou
os materiais usados.



Os materiais de um capacete não devem sofrer mudanças significativas
com a idade ou uso normal. Os materiais não devem sofrer degradação
pela exposição as condições de tempo – como o sol, a chuva ou calor e
frio extremos. Os materiais que entram em contato com o corpo humano
não devem ser afetados pela exposição a cabelo, pele ou transpiração.
Os materiais também não devem ser tóxicos e não devem causar reações
alérgicas.



Os capacetes podem ter proteção para as orelhas ou para o pescoço.
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Também podem ter um topo removível, um visor, e uma cobertura para a
parte inferior do rosto.


Os capacetes devem ser projetados de forma a não afetarem,
perigosamente, a capacidade do usuário de ouvir ou ver. O projeto do
capacete não deve fazer com que a temperatura no espaço entre a
cabeça e o casco se eleve sem justificativa. Para evitar isso, orifícios de
ventilação devem ser inseridos no capacete.



O capacete deve ser mantido no lugar por um sistema de contenção que
esteja preso sob o maxilar inferior. Todas as partes desse sistema devem
estar permanentemente presas ao capacete. A tira do queixo deve ser
ajustável e equipada por um sistema de retenção.

Diante deste cenário o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito)
publicou no ano de 2013 a Resolução 453, que disciplina o uso de capacete para
condutores e passageiros de motocicletas, motonetas, ciclomotores, além de triciclos
e quadriciclos motorizados. É de suma importância para o entendimento da
necessidade do uso correto do dispositivo capacete ter o conhecimento de tal
resolução, haja vista que aquilo que faz parte do nosso conhecimento é melhor
assimilado e levado em consideração na prática. Abaixo foram elencadas algumas
contribuições relacionadas ao tema são:


Uso do capacete motociclístico (certificado pelo INMETRO) pelo condutor
e passageiro, devidamente afixado à cabeça pela cinta jugular e engate
por debaixo do maxilar inferior; (parece óbvio, mas comumente são
visualizados motociclistas, sejam condutores ou passageiros com o
capacete solto na cabeça e em casos mais alarmantes o capacete sobre
a cabeça como uma espécie de boné, sem o devido encaixe).



Dispositivo retrorrefletivo de segurança nas laterais e traseira do
capacete; (este dispositivo auxilia na visualização principalmente no
período noturno onde o facho de luz dos faróis são refletidos neste
dispositivo como se fossem luzes acesas no próprio capacete).



Capacete sem avarias ou danos que o tornem adequados para o uso que
possua viseira ou óculos de proteção que permita uso simultâneo de
óculos corretivos ou de sol. (Capacetes danificados com rachaduras não
detêm mais a resistência para a qual foi projetado. A viseira ou os óculos
de proteção impedem que quaisquer objetos presentes no ar ou
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projetados no sentido do rosto, e ainda a própria densidade do ar durante
o deslocamento ofusquem a visão e/ou causem lesões na face e
principalmente nos olhos).
Avançando um pouco para proporcionar um conhecimento mais aprofundado
sobre o tema, segue abaixo um trecho do anexo da resolução 453 que detalha os
principais componentes de

um

capacete

certificado. A importância

deste

conhecimento se dará até mesmo na escolha do equipamento no momento da
compra e na verificação se este possui os requisitos de segurança aprovados.
Casco Externo: O casco pode ser construído em plásticos de
engenharia, como o ABS e o Policarbonato (PC) através de processo
de injeção, ou, pelo processo de multilaminação de fibras (vidro
aramídicas, carbono e polietileno), com resinas termofixas.
Casco interno: Confeccionado em materiais apropriados, onde o mais
conhecido é o poliestireno expansível (isopor), devido a sua
resiliência, forrado com espumas dubladas com tecido, item que em
conjunto com o casco externo, fornece a proteção à calota craniana,
responsável pela absorção dos impactos.
Viseira, destinada à proteção dos olhos e das mucosas, é construída
em plásticos de engenharia, com transparência, fabricadas nos
padrões: cristal, fume light, fume e metalizadas. As viseiras que não
sejam do padrão cristal devem ter aplicação da seguinte orientação
na sua superfície, em alto ou baixo relevo, sendo (...) USO
EXCLUSIVO DIURNO).
Sistema de retenção: sistema composto de: Cinta jugular:
confeccionada em materiais sintéticos, fixadas ao casco de forma
apropriada, cuja finalidade é fixar firmemente (sem qualquer folga
aparente) o capacete à calota craniana, por debaixo do maxilar
inferior do usuário, e;
Engates: tem a finalidade de fixar as
extremidades da cinta jugular, após a regulagem efetuada pelo
usuário, não deixando qualquer folga, e, podem ser no formato de
duplo “D”, que são duas argolas estampadas em aço ou através de
engates rápidos, nas suas diversas configurações. (Resolução 453,
2013, Contran).

O manual de segurança no trânsito para os gestores e profissionais de saúde
traz em seu capítulo primeiro que,
Lesões na cabeça e no pescoço são a principal causa de morte,
lesão grave e invalidez entre usuários de motocicletas e bicicletas.
Nos países europeus, lesões na cabeça contribuem com cerca de
75% das mortes entre usuários de veículos motorizados de duas
rodas; em alguns países de baixa e média renda, estima-se que as
lesões na cabeça sejam responsáveis por 88% das mortes (6, 8). O
custo social das lesões na cabeça para os sobreviventes, suas
famílias e comunidades e alto, em parte porque, frequentemente,
requerem cuidados especializados ou de longo prazo. As lesões na
cabeça também resultam em custos médicos muito mais altos do que
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qualquer outro tipo de lesão (9), de tal forma que essas lesões
impõem um alto encargo para os custos de saúde de um pais e sua
economia. (Manual de segurança no trânsito para os gestores e
profissionais de saúde, OPAS/OMS, 2007).

Segundo o INMETRO são quatro os tipos de capacetes permitidos para uso
de condutores e passageiros de motocicletas:
Entende-se como Capacete para condutores e passageiros de
motocicletas e similares, todo aquele regulamentado pela Portaria
Inmetro nº 086. E o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN diz
que a fabricação tem que estar de acordo com a norma brasileira
NBR 7471. Cabe ao Inmetro verificar a conformidade do produto, se
ele
atende
ou
não
a
norma
brasileira.
Os capacetes regulamentados atendem às exigências da Norma que,
entre outros pontos, exige a proteção da chamada área auditiva e
passam por rigorosos testes de segurança.
São quatro os
motocicletas.

modelos

regulamentados

de

capacetes

para

O integral (fechado), o misto (queixeira removível), o modular (frente
móvel) e o aberto, sem a queixeira (proteção para o queixo). E devem
conter na parte de trás o selo com as logos do Inmetro e do OCP Organismo de Certificação do Produto.
O capacete conhecido como "coquinho" não é regulamentado e não
atende à legislação em vigor, que trata as questões de segurança. Os
capacetes regulamentados têm o seu berço interno protegido com
uma camada espessa de isopor, espuma e tecido antialérgico, que
permitem maior absorção do impacto, em caso de queda.
Os chamados "coquinhos" têm, no seu interior, um sistema de
retenção que não oferece segurança ao usuário. Caso o condutor da
motocicleta esteja usando este tipo de capacete, estará sujeito a
multas. (Inmetro, 2017).

O capacete integral tem estrutura totalmente fechada, com maior resistência,
oferecendo mais proteção e segurança, embora alguns possuam canais para
circulação de ar, em dias mais quentes devido a viseira fechada pode causar
sensação de abafamento. O capacete aberto possui estrutura de proteção superior
da cabeça, das orelhas e das partes laterais da face, porém o queixo fica exposto,
sem proteção. Devido ausência de viseira em alguns modelos, há necessidade do
uso de óculos de proteção regulamentados. O capacete misto possui estrutura
integral, com o detalhe da queixeira que é removível, o que possibilita alternar entre
integral e aberto no mesmo equipamento. E, o capacete modular também possui
estrutura integral, mas permite que a parte frontal seja deslizada verticalmente
permitindo deixá-lo aberto e proporciona mais conforto para a utilização de óculos
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(de sol e grau), facilita a respiração e a refrigeração sem a necessidade da retirada
quando em marcha parada.
A seguir ilustrações dos tipos de capacetes permitidos e o modelo proibido.

Figura 01 – Capacete Integral

Figura 03 – Capacete Misto

Figura 02 – Capacete Aberto

Figura 04 – Capacete Modular
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Figura 05 - Capacete tipo “coquinho”

No presente capítulo foram apresentados aspectos técnicos e legais
relacionados ao dispositivo capacete e sua utilização. Como é de conhecimento
geral, o Brasil é um dos países com maior número de acidentes e de vítimas no
trânsito. Especificamente sobre acidentes com motocicletas o quadro estatístico
comparado aos veículos de maior porte é ainda pior. Para finalizar, de acordo com
dados do IPEA (instituto de Pesquisa Econômica Aplicada):
46% de todas as lesões neurológicas ocorrem com motociclistas, e
enquanto o número de vítimas fatais em acidentes com carros é de
6% a 7%, com motocicleta esta proporção é de 61% a 82%. Para
cada vítima fatal de trânsito existe a média de cinco motociclistas
com lesões permanentes. Pilotar sem capacete, excesso de
velocidade e consumo de bebidas alcoólicas são fatores
responsáveis por 50% dos acidentes. (ARAGÃO, p 368)

2.1 Do Padrão de Segurança dos Capacetes
O padrão de segurança dos capacetes vendidos no Brasil, deve atender as
regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) pela norma NBR 7471
em vigor desde fevereiro de 2011, tais regras definem o mínimo de segurança aos
impactos e ao desgaste do equipamento. Nestas normas são avaliados a resistência
da cinta jugular, da viseira e a durabilidade do casco em caso de impactos na parte
superior, laterais e região da nuca contra superfícies planas e côncavas. Embora a
maioria dos fabricantes nacionais atendam estas normas, isto não significa que as
marcas e modelos aprovados garantam uma segurança completa ou no mínimo
desejável, haja vista que a homologação pelo Inmetro não é tão rígida quanto seria
por exemplo se o Brasil adotasse no mínimo os padrões de exigência da ONU, que
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levaria os fabricantes a oferecerem produtos mais seguros.
A regra estipulada pelo Inmetro permite, entre outros fatores, um
limite maior para a força desaceleração da cabeça da pessoa que
está usando o capacete. Isso significa que, para ser aprovado pelas
Nações Unidas, o capacete precisa ser mais resistente ao impacto do
que um homologado nos padrões brasileiros. De acordo com o
estudo, a regra NBR 7471 adotada pela Inmetro exige também, por
exemplo, que o capacete colida contra uma base a 25,2 km/h,
enquanto a regra das Nações Unidas exige uma velocidade de 30,6
km/h.
(Revista
AutoEsporte, site: http://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia
/2016/01/padrao-de-seguranca-dos-capacetes-vendidos-no-brasil-einferior-ao-das-nacoes-unidas.html)

A USP (Universidade de São Paulo) enviou seis modelos de capacetes para a
Inglaterra a fim de serem submetidos aos testes exigidos naquele país onde é
adotado um programa denominado SHARP criado em 2007 pelo ministério dos
transportes que executa testes e classifica de acordo com os resultados a segurança
dos capacetes. Dos capacetes testados três eram importados e três nacionais
(fabricados no Brasil).

Dois importados receberam 4 estrelas e um recebeu 3

(escala de 1 a 5), dos nacionais apenas um passou nos testes recebendo 3 estrelas
os outros dois receberam nota “0”, conforme tabela abaixo.
Marca

Modelo

Origem

Nota

AGV

K3

Importado

4

Shark

S700

Importado

4

LS2

FF358

Importado

3

Protork

Evolution 3G

Nacional

3

EFB

ROX

Nacional

0

Taurus

San Marino

Nacional

0

Tabela 01 – Fonte: Revista AutoEsporte
Estes resultados evidenciam a discrepância entre a rigidez para homologação
dos capacetes entre os padrões brasileiro x ONU. Os capacetes importados
alcançaram níveis elevados nos testes e desta forma podem ser comercializados de
acordo com os padrões brasileiros, já os brasileiros seriam proibidos de serem
comercializados nos países que adotam o padrão da ONU como a maioria dos
países europeus por exemplo.
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3 RESULTADOS E ANÁLISE
3.1 Do Uso inadequado do Capacete
O uso inadequado do capacete pode ser um agravante tão potencial para a
integridade física do condutor quanto o próprio não uso. Enquanto o não uso deixa
totalmente exposta a cabeça do motociclista, deixando-o de certa forma consciente
desta exposição, o uso inadequado pode deixar uma falsa sensação de segurança
por permanecer acoplado a cabeça enquanto não ocorrem adversidades no
percurso. Porém, confiar a segurança da vida a um equipamento tão fundamental,
mas usado de forma incorreta pode ser a diferença entre uma lesão grave e uma
leve ou entre a vida e a morte.
No caso em estudo do presente laudo pericial constante deste trabalho, ficou
evidenciado que houve a soltura do capacete da cabeça da vítima após o primeiro
impacto com o bloco de granito.
Nas páginas seguintes, pode-se observar nas fotos que serão exibidas, que o
capacete não possuía a parte do afivelamento da cinta jugular o que caracterizou a
utilização de um equipamento inadequado, que não atenderia sua função de
proteger a cabeça do condutor nos diversos ângulos possíveis de impacto. Há ainda
o detalhe do ferimento no osso frontal da cabeça da vítima, que caracteriza que
houve impacto direto do crânio com o asfalto, e, neste momento o capacete já não
se encontrava na cabeça pois ainda conforme as fotos não havia danos de
afundamento ou quebramento do capacete em sua parte frontal superior.
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Figura 06 – Lesão na glabela do osso frontal craniano

Figura 07 – Capacete desafixado da cabeça da vítima

Como reportado anteriormente as fotos corroboram para a afirmação da
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utilização inadequada do capacete, levando-se em consideração ainda a velocidade
de pouco mais de 20km/h quando houve o impacto com o bloco de granito, que em
tese o motociclista ainda portava o capacete ainda que sem afivelamento adequado.
Esta velocidade está dentro da faixa suportável para impactos, mesmo considerando
a norma brasileira. Abaixo detalhes do estado em que o capacete se encontrava.

Figura 08 – Cinta jugular do capacete desafixada da fivela (ausente) e danos na
estrutura de fixação da fivela
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Figura 09 – Ausência da viseira protetora

Um capacete devidamente afivelado e sem folgas não soltaria nas hipóteses
do acidente em estudo. A velocidade não seria suficiente para causar um impacto
violento de tal forma que o capacete desprendesse da cabeça da vítima, nem para
causar danos de arrebentamento da estrutura de fixação do afivelamento que é
projetado para suportar impactos com velocidades superiores. Evidente que isso
deve ser considerado para capacetes aprovados, seja pela legislação nacional ou
ainda mais pela legislação de países que adotam o padrão ONU.
Ainda no Laudo pericial, foram levantadas duas hipóteses possíveis sobre a
utilização inadequada do capacete, Capacete: a) capacete sendo conduzido
transportado pelos braços ao invés de utilizado na cabeça; ou b) Capacete utilizado
na cabeça sem o afivelamento da cinta ou ainda que afivelado com folga excessiva
de forma a ausentar-se da cabeça no momento do impacto da motocicleta com o
bloco de granito. De qualquer forma, a utilização de forma inadequada foi
caracterizada e contribuiu exclusivamente para a lesão na cabeça da vítima.
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Abaixo estão algumas imagens de flagrantes do uso inadequado do capacete
nas vias de trânsito brasileiras.

Figura 10 – Utilização de capacete não permitido (coquinho)

Figura 11 – Utilização de capacete com cinta da jugular desafivelada

Figura 12 – Utilização do capacete com viseira levantada
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3.2 Do Uso adequado do Capacete
O uso adequado do capacete por todos os ocupantes dos ciclomotores pode
ser a linha divisória entre a vida e a morte. Como visto no capítulo anterior, o mau
uso coloca em risco a segurança e a integridade física dos motociclistas. A crescente
busca por otimização do tempo na sociedade contemporânea muitas vezes abrevia
alguns passos importantes e essenciais nas atitudes corriqueiras. Uma atitude que
muitas vezes passa despercebida pelas pessoas que utilizam meios de transporte
de duas ou três rodas é o ajuste do capacete. As orientações e legislações citadas
anteriormente no primeiro capítulo passam a fazer bastante sentido como veremos a
seguir nas fotos com exemplos de utilização correta do capacete, o que corroborará
com a teoria estudada até o presente momento.

Figura 13 – Capacete utilizado de forma correta
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A figura 13 exemplifica o uso correto do capacete, devidamente afixado na
cabeça, com viseira e afivelado.

Figura 14 – Detalhe do correto afivelamento

Na figura 14 é possível observar o correto afivelamento justo do capacete. O
dispositivo prende o capacete para que este não se movimente ou saia da posição
correta, e ainda diante de algum incidente como até mesmo uma queda ele
permaneça na cabeça.
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Figura 15 – Detalhe da utilização da viseira

Nesta imagem é visualizado a viseira abaixada de forma correta.

Figura 16 – Detalhe da ausência de folga no interior do capacete

Um dos pontos muito importantes e que muitas vezes não é observado no
momento da aquisição ou utilização do capacete é o ajuste de acordo com o
tamanho do interior do capacete. É necessário que a cabeça como um todo, desde
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a nuca até a face estejam em contado com o forro do capacete para que este
permaneça o mais imóvel e afixado possível na cabeça, sem causar desconforto.
Nos trabalhos de pesquisa não foram encontradas estatísticas oficiais sobre o
quantitativo de capacetes e os modelos mais comercializados.
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4 CONCLUSÕES
Após a leitura do presente trabalho, espera-se que seu conteúdo tenha
contribuído para um melhor entendimento para aqueles que já possuíam algum
conhecimento na área, e, uma elucidação e esclarecimentos mais amplos para
quem não possuía conhecimentos mínimos ou sequer imaginava que haviam tais
aspectos técnicos e teóricos sobre a utilização do capacete e sua função de
segurança para a preservação de vidas e para a diminuição da gravidade dos
ferimentos causados na cabeça, incluindo principalmente a face.
É comum em uma vida atribulada e repleta de compromissos com trabalho,
família, estudos, lazer, social, que detalhes de segurança passem despercebidos, ou
ainda, que uma negligência muitas vezes involuntária seja causadora de
consequência muitas vezes evitáveis.
O acidente avaliado no laudo pericial constante deste trabalho, mesmo sendo
uma ocorrência de simulação é um clássico exemplo de como uma utilização
incorreta dos dispositivos de segurança podem acarretar com a perda de uma vida
de uma forma que poderia ser evitada.

O condutor da motocicleta utilizava o

capacete solto em sua cabeça e isso fez com que em uma colisão mesmo com
velocidade reduzida fosse arremessado e desprendesse. A conclusão do laudo
elencou três possibilidades todas de utilização incorreta do capacete, sendo utilizado
sem a cinta jugular afivelada, ou afivelada incorretamente com folga, ou ainda
utilizando o capacete pendurado no braço ao invés de utilizar na cabeça (prática
pouco comum nos dias de hoje). O fato é que tal conduta aliado a ocorrência do
acidente resultou na perda de uma vida.
Este exemplo é apenas uma das possibilidades que as pessoas estão sujeitas
quando não utilizam de forma correta os dispositivos de segurança, em especial o
capacete.

Espera-se que esta leitura gere no mínimo o despertar de uma

consciência mais crítica e que esta consciência se revele estatisticamente em vidas
salvas e/ou em abrandamento de ferimentos e sofrimentos.
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