
Evite a queda dos seus móveis  
 
As crianças são curiosas e criativas, sem limitações. Explorar o seu ambiente é uma parte importante da 
aprendizagem e crescimento. A sua curiosidade leva-as a explorar todos os cantos da casa, incluindo os 
seus móveis. Os móveis da sua casa podem parecer-lhe inofensivos. Surpreendentemente, existem 
muitos lugares e objetos perigosos que as crianças conseguem descobrir. Quando as crianças brincam 
em casa, é muito natural que alcancem, subam e apoiem-se nos móveis para explorar. Costumam usar 
armários e prateleiras como brinquedos de escalada para alcançarem e agarrarem o que quiserem. 
Apesar do peso baixo das crianças, estes móveis costumam ser instáveis. Estes móveis, eletrodomésticos 
e televisões podem tombar facilmente e causar ferimentos graves ou até a morte das crianças. Os 
acidentes com queda de móveis não ocorrem apenas com crianças, mas também com adultos. A 
maneira mais eficaz de evitar acidentes é fixar todos os móveis, eletrodomésticos e televisões com risco 
de tombar à parede. 
 

O que significa o termo queda de móveis? 
A queda de móveis é um termo que se refere a acidentes nos quais os móveis tombam sobre uma 
pessoa, causando ferimentos ou até a morte.  
 
Quem é afetado pelo queda?  
A maioria dos acidentes acontecem com crianças pequenas. As crianças são extremamente 
vulneráveis porque não estão cientes do perigo. Quando os móveis começam a tombar, as crianças 
não conseguem ser rápidas o suficiente a reagir e evitar a queda. Além disso, quando os móveis 
caem sobre elas, não são fortes o suficiente para levantar os móveis. As principais vítimas de tais 
acidentes são crianças. Em alguns casos, também pode acontecer com adultos e é igualmente 
perigoso para eles.  

 
Onde ocorrem acidentes de queda? 
Acidentes de queda podem ocorrer em qualquer lugar da casa. No entanto, as áreas mais comuns 
para acidentes com quedas são quartos, quartos de crianças, salas de estar e cozinhas.  

 
Os móveis pesados também precisam de fixação?   
Não importa o peso dos móveis, qualquer móvel pode tombar. Quando as crianças trepam ou 
penduram-se em portas ou cómodas, o centro de gravidade deixa de estar na base dos móveis e 
podem cair em cima das crianças. Quanto mais pesados os móveis, mais graves os acidentes.  

 
Os móveis de uma sala onde as crianças não brincam também precisam de fixação?  
Os acidentes geralmente acontecem com facilidade e rapidez. Crianças curiosas adoram passear em 
divisões que não esperaria. Portanto, é importante fixar os móveis de todas as divisões para 
minimizar o risco de queda dos móveis. Especialmente nos locais onde não espera que os seus filhos 
estejam com muita frequência.   

 
Gavetas e portas trancadas substituem a fixação dos móveis?  
As fechaduras e trincos dos armários foram concebidos para impedir o acesso às gavetas e não para 
evitar a queda. Não substituem a fixação dos móveis. Uma criança que suba ou se pendure na 
cómoda e nas portas ainda pode fazer o armário tombar. Lembre-se de que as fechaduras e trincos 
não eliminam o risco de queda.  

 
Também é necessária a fixação dos móveis para crianças mais velhas?  



As crianças nem sempre se lembram das suas lições de segurança quando brincam. Quando uma 
criança quer algo interessante que está em cima dos móveis, apenas sobe para alcançá-lo. Não 
consideram os armários como algo que pode magoá-las. Mesmo que uma criança seja mais velha, 
isso não significa que está em segurança. As crianças podem ser expostas a acidentes com riscos que 
envolvam quedas de móveis.  
 
Os móveis de empresas/marcas conhecidas também precisam de fixação?  
Espera-se que qualquer mobiliário conhecido cumpra os padrões de segurança. No entanto, 
independentemente da qualidade ou da popularidade de uma companhia, a força da gravidade 
aplica-se a tudo na Terra. Todos os móveis podem tombar quando o centro de gravidade deixa de 
estar nos móveis.  

 
As cómodas baixas também necessitam de ser fixadas?  
Os móveis mais baixos também podem tombar. Especialmente quando várias gavetas estão abertas 
ao mesmo tempo ou quando estão cheias e pesadas - deslocando o centro de gravidade para fora 
da base da cómoda. O mesmo efeito ocorre quando uma criança sobe para cima dela. Portanto, os 
móveis mais baixos também precisam de ser presos a uma parede.   

 
Os riscos de acidentes com queda parecem muito pequenos; preciso de me preocupar? 
Os acidentes com queda de móveis são mais comuns do que parece. A maioria das pessoas não 
antecipa os perigos da queda de móveis, porque estes acidentes dificilmente são mostrados nas 
notícias. No entanto, a queda de móveis é responsável por mais lesões e até mortes do que o 
esperado. Não existem razões para arriscar a segurança da sua família quando tais acidentes podem 
ser facilmente evitados com a fixação de móveis, eletrodomésticos e televisões nas paredes.  
 

 


