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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Prevenção no trânsito
O fluxo de veículos nas rodovias brasileiras aumenta a cada dia, aumentando 

também o número de acidentes automobilísticos. Segundo especialistas, 
os acidentes de trânsito são umas das maiores ocorrências registradas pelas 

equipes de urgência e emergência de todo o país. Seguem algumas orientações 
para evitar problemas e acidentes no trânsito:

 Respeite os seus limites (cansaço, sono) e os limites 
do seu veí culo;

 Fique atento para as sinalizações da via;

 Faça revisões periódicas em seu veículo;

 Evite parar seu veículo bruscamente e sinalize sem-
pre sua intenção;

 No caso de derrapagem em curvas, nunca pise no 
freio, apenas tire o pé do acelerador;

 Numa emergência, ou ao parar o carro num acosta-
mento, acione de imediato o pisca-alerta;

 Cuidado com animais na pista, principalmente ao 
amanhecer ou ao anoitecer;

 Não coma, não beba, não fume e não atenda o tele-

No trânsito você é o responsável pela sua vida e pela vida dos outros. Respeite as normas. 
Em caso de acidente, chame o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Ceará/ Governo do Estado

fone celular ao volante, pois estas e outras ações tiram 
a atenção do motorista;

 Muito cuidado ao realizar ultrapassagens, respeite a 
sinalização;

 Opcionalmente, é bom ter um kit de primeiros socor-
ros disponível, bem como lanternas para qualquer im-
previsto;

 Crianças devem estar no banco de trás em seu as-
sento adequado, de acordo com as normas de trânsito 
vigentes;

 Agora é lei: a partir de 07/07/16 entrou em vigor a lei 
que determina o uso obrigatório de farol baixo em ro-
dovias durante o dia;

 Se for dirigir, não beba e se for beber, não dirija.

Dicas de Emergência.indd   64 01/08/2016   08:43:28


