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 Os brinquedos são companheiros para as crianças na 
sua infância, sendo um bem de consumo que contribui 
para o seu desenvolvimento intelectual, físico e 
psicológico. Porém, as crianças podem ficar feridos com 
um brinquedo que tenha riscos de segurança.
 Portanto, ao comprar ou utilizar um brinquedo, 
devem prestar atenção particular com a sua segurança. 
Em seguida apresentam-se 7 pontos importantes para a 
escolha de brinquedos:

1. Verificar a etiqueta e o aviso de segurança de 
brinquedos
 Os consumidores devem selecionar um brinquedo 
fabricado por um produtor licenciado, verificando se são 
nele indicadas informações como a designação de 
produtor ou distribuidor, a sua firma e marca. Ao mesmo 
tempo, devem verificar o aviso de segurança, a 
composição e o certificado de qualidade. Não comprem 
brinquedos com falta de informações, uma vez que pode 
levar ao uso incorrecto dos mesmos e causar perigo.

2. Verificar a idade aplicável de brinquedos
 Um brinquedo seguro tem indicada a idade aplicável 
nas instruções de uso ou na embalagem. Esta informação 
tem dois signficados: Em primeiro lugar, representa que o 
brinquedo é concebido a crianças com a idade indicada; 
Em segundo lugar, significa que pode ter risco de 
segurança para crianças com idade inferior à que seja 
indicada. Os consumidores devem estar muito cautelosos 
ao comprarem um brinquedo para crianças com idade 
inferior a três anos, evitando escolher um brinquedo 
demasiado pequeno ou com componentes pequenos, 
como bolinhas, que as crianças podem colocar na boca e 
ficam presas na traqueia, correndo o risco de asfixia. Os 
brinquedos devem ter, pelo menos, 6 cm de comprimento 
e 3 cm de largura. O balão não enchido ou estourado pode 
provocar o risco de asfixia para uma criança com menos de 
oito anos, portanto, deve ser utilizado com a presença de 
adultos. Só as crianças com mais de oito anos de idade 
podem utilizar um brinquedo electrónico com 
componentes aquecedores sob a vigilância e orientação de 
adultos.

3. Inspecionar a qualidade de brinquedos
 No momento de compra, devem inspecionar se o 
produto tem aresta ou ponta afiada que pode ferir a pele 
de crianças; se o brinquedo com enchimento (como 
bonecos) é macio e sem objectos estranhos dentro do 
mesmo, e se as peças são fixas (nomeadamente os olhilhos 
e nariz de boneco, os botões, as cordas ou demais 
enfeites), para evitar que as crianças as coloquem na boca; 
se as frestas entre as peças locomotivas de brinquedo 

podem levar a que as crianças entalem os dedos e fiquem 
feridas; se funciona bem o dispositivo de bloqueio de 
brinquedo como o carrinho; e se as peças mecânicas de 
brinquedas estão bem escondidas evitando contacto 
directo com as crianças.

4. Identificar brinquedos com substâncias nocivas
 Os consumidores devem manter-se cautelosos quando 
compram um brinquedo colorido, dado que é possível 
conter um teor de propriedades químicas ou metais 
pesados não correspondente ao padrão de segurança; Não 
comprem brinquedos com odor forte ou cheiro estranho; 
Escolham um boneco licenciado e enchido de materiais 
seguros. Ainda devem verificar se os brinquedos podem ser 
desinfectados ou lavados com facilidade, através de 
procurar avisos nos mesmos como “Lavável à máquina/ 
Superfície lavável”.

5. Cuidado com as lesões auditivas que os 
brinquedos sonoros podem causar às crianças
 Os brinquedos com efeitos sonoros não devem ter um 
nível sonoro superior a 70 decibéis (dB). Alguns 
brinquedos, como a metralhadora e o tanque de 
brinquedo, podem emitir sons acima de 80 dB dentro de 
10 cm de distância. Os brinquedos musicais podem 
danificar a audição das crianças no caso de passar canções 
em volume elevado por um tempo longo. Nesse sentido, 
nunca se esqueçam do nível sonoro de brinquedos no 
momento de escolha, para evitar lesões auditivas às 
crianças.

6. Não comprar brinquedos com objectos agudos
 As crianças são mais fracas em termos do 
auto-controlo, pelo que não convém dar-lhes brinquedos 
com capacidade de disparo. Os brinquedos como dardos, 
fisga, pistola de brincar e pistola de laser podem ferir os 
olhos e o corpo. As pistolas de ar, o arco e flechas, dardos 
são brinquedos que contêm peças pequenas pondendo 
causar asfixia no caso de as mesmas atingirem dentro da 
boca das crianças. Portanto, este tipo de brinquedos deve 
ser utilizado sob a vigilância de adultos com vista a evitar 
acidentes.

7. Não deixar as crianças brincarem com a 
embalagem
 A embalagem ou a película protetora de brinquedos 
deve ser bem armazenada ou deitada para o lixo, 
afastando-a do alcance das crianças, no sentido de envitar 
estrangulamento ou asfixia.
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